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Sammendrag
De aller fleste som bor i Bydel Grünerløkka (BGA) er tilfreds og lever gode, sunne liv.
Samtidig viser Helseoversikt for Bydel Grünerløkka 2020 – 2023 at bydelen har
varierende resultat på de ulike måleparametere for folkehelse og levekår sett i forhold til
andre kommuner og bydeler i Oslo. Det er geografiske ulikheter, mellom og innenfor
delbydelene, forskjeller etter sosioøkonomisk bakgrunn, forskjeller etter landbakgrunn og
kjønn. Forskjellene mellom delbydelene kan til dels tilskrives ulik
befolkningssammensetning. Enkelte delbydeler som Sinsen, Grünerløkka vest, Dælenenga
og Rodeløkka ligger under snittet innen oppvekst- og levekår og andre måleparametere,
mens delbydel Hasle og Løren plasserer seg høyt over gjennomsnittet i Oslo på flere
områder.
Blant de største folkehelseutfordringene i bydelen er det spesielt viktig å trekke frem
følgende:
- Bydelen kommer dårligere ut enn snittet for Oslo og landet som helhet innen flere
oppvekst- og levekårsparametere som; andel barn og unge som lever i
lavinntektsfamilier, trangboddhet, enslige forsørgere, frafall fra videregående
skole og forventet levealder
Andre faktorer som påvirker folkehelsen for innbyggerne i bydelen er:
- Det er ikke like tilgjengelige grøntområder, rekreasjonsområder, natur- og
friluftslivsmuligheter som i andre bydeler i Oslo
- Det er forventet økt befolkningsvekst i årene fremover og det er mange store
byutviklings- og byggeprosjekter som skaper mye støy- og støvutfordringer
- Det bor mange unge i bydelen, og det er høy til- og fra flytting
- Det er i hovedsak blokk/leiegårder i bydelen og mange kommunale boliger
- Det er lav dekning av areal til idrett
- Det er høyere arbeidsledighet og andel som har sosialhjelp som hovedinntektskilde
enn i Oslo generelt
- Det er en del rusproblematikk og psykiske symptomer blant befolkningen
- Det er høy dødelighet og flere dør av kreft i forhold til snittet i Oslo
- Svært mange kvinner har KOLS og flere får hoftebrudd sammenlignet med Oslo
ellers
- Flere opplever å være utrygge på kveldstid, og flere benytter hasj enn i Oslo ellers
- Det er dårligere tannhelse blant de unge i bydelen enn andre steder i Oslo
- Flere ungdom har høy skjermtid utenom skoletid, er lite fysisk aktive, tror ikke på et
godt og lykkelig liv og er misfornøyde med seg selv og sine familier sett i forhold til
gjennomsnittet i Oslo
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1 Innledning
En god oversikt over helse og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å kunne beskrive
bydelens folkehelseutfordringer. En helseoversikt er nødvendig for å se effekten av
igangsatte tiltak, samt gjøre kunnskapsbaserte valg når det gjelder prioritering av nye
tiltak og målgrupper. I et samfunnsperspektiv er god helse en ressurs og en forutsetning
for andre mål, som et produktivt arbeidsliv, effektiv læring og aktiv deltagelse i
samfunnslivet.
Helseoversikten er viktig fordi den presenterer innbyggernes helsetilstand og
påvirkningsfaktorer som utgjør de største helseutfordringene. Der det er mulig, viser
oversikten hvordan utfordringene er fordelt mellom delbydelene og grupper i
befolkningen.
Arbeidet med Helseoversikt for Bydel Grünerløkka 2020 – 2023 og tallene brukt i
dokumentet er i hovedsak fra før utbruddet av korona i Norge. Covid-19 omtales derfor
ikke i dette dokumentet. Hvordan smitteutbruddet påvirker helsetilstanden i bydelen er
aktuelt i revideringen av oversikten.

1.1

Bakgrunn og formål med helseoversikten

Folkehelse defineres i Folkehelseloven som «befolkningens helsetilstand og hvordan
helsen fordeler seg i en befolkning», mens folkehelsearbeid defineres som «samfunnets
innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og
trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter
mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller
indirekte påvirker helsen».
Folkehelseloven er sektorovergripende og gjelder ikke bare hva man gjør, men også
hvordan man gjør det. «Helse i alt man gjør»-begrepet legger opp til at samfunnsaktører
skal ta et bevisst hensyn til folkehelsen i beslutninger og ved gjennomføring av tiltak.
I Folkehelseloven står det at kommunen, herunder bydelen, skal ha nødvendig oversikt
over helsetilstanden i befolkningen med de negative og positive faktorene som kan virke
inn på denne. Det stilles krav til at oversikten skal være skriftlig og identifisere
folkehelseutfordringer, konsekvenser og årsaksforhold. Bydelen skal også fastsette
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet basert på helseoversikten, og tiltak
skal kunne måles opp mot dette.
I Bydel Grünerløkka vil helseoversikten for 2020 - 2023 blant annet danne grunnlaget for
arbeidet med strategisk plan for folkehelsearbeid og tilhørende handlingsplan. I tillegg vil
den være relevant for bydelens budsjettarbeid og arbeidet med prioriteringer og styring
av bydelens egne tjenester. Oversikten gir grunnlag for god planoversikt og fremtidig
arbeid gjennom mål og strategier i bydelen. Oversikten skal danne grunnlag for
folkehelsetiltak og folkehelsearbeid i bydelens daglige praksis.
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1.2

Organisering av arbeidet

Bydelen sitt folkehelsenettverk, samt flere andre ansatte i bydelen har bidratt med
arbeidet av helseoversikten. Folkehelsenettverket består per august 2020 av:
-

Lars Erik Hansen, bydelsoverlege og avdelingsdirektør, avdeling Samfunn og folkehelse,
Lasse Elden, spesialkonsulent, avdeling Samfunn og folkehelse
Endre Håkonsen, seksjonssjef/barnehageansvarlig, avdeling Tidlig innsats barn
Merete Waage Hanssen-Bauer, avdelingsleder forebyggende helsetjenester, avdeling Tidlig
innsats barn
Anette Skjellum-Kokkim, seksjonssjef kultur, ungdom og lokalmiljø, avdeling Velferd og
nærmiljø
Eva Marie Salte, sykepleierkonsulent Løkka+/Helsestasjon for eldre, avdeling Helse og
mestring
Trude Samdal Aasen, avdelingsleder mottak, ungdom og HTSO NAV, avdeling Velferd og
nærmiljø
Ida Rognstad, seksjonssjef rus og psykisk helse, avdeling Helse og mestring
Anne Nesheim, spesialkonsulent, avdeling Stab og utvikling
Siri Nergård, folkehelsekoordinator, avdeling Samfunn og folkehelse.

1.3

Metode for innhenting av datagrunnlag

Datagrunnlaget er hentet inn i første halvdel av 2020, og er i hovedsak hentet fra
statistikkbanker som Oslo kommunes statistikkbank, statistisk sentralbyrå (SSB),
Kommunehelsa statistikkbank, Bydelsfakta, Oslohelsa, Folkehelseinstituttet (FHI) og Ung i
Oslo 2018. Noen data er hentet inn lokalt og noen tall er kvalitativ informasjon som er
hentet inn via dialog og samtaler eller intervju.

1.4

Oppbygging og beskrivelse av helseoversikten

Helseoversikten beskriver fakta og demografiske forhold i bydelen fram til juni 2020.
Oversikten revideres hvert fjerde år, mens utvalgte punkter oppdateres i begynnelsen av
hvert år.
Bydelen har basert oversiktsarbeidet i tråd med Forskrift om oversikt over folkehelsen §
3, og opplysninger om følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Befolkningssammensetning
Oppvekst og levekårsforhold
Fysisk-, biologisk- kjemisk- og sosialt miljø
Helserelatert adferd
Helsetilstanden

All informasjon i oversikten må ses i lys av annen kunnskap og lokale forhold. I hovedsak
benytter oversikten Bydel Gamle Oslo (BGO), Bydel Sagene (BSA) og Bydel St.
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Hanshaugen (BSH) som sammenligningsbydeler. Nesten all kildehenvisning finnes i
Vedlegg I: Ansvarskart og referanseoversikt1.

1.5

Kart over Bydel Grünerløkka og delbydeler

Bydel Grünerløkka er en sentrumsbydel, en del av indre by2, som er relativt liten i
geografisk utstrekning i forhold til andre bydeler i Oslo. Bydelen består av 8 delbydeler:
Hasle, Løren, Sofienberg, Sinsen, Rodeløkka, Dælenenga, Grünerløkka øst og Grünerløkka
vest.

Figur 1: Bydel Grünerløkka med delbydeler

1.6

Folkehelsebarometer for Bydel Grünerløkka 2020

Årlig utvikler Folkehelseinstituttet (FHI) en folkehelseprofil med et folkehelsebarometer
for alle kommuner og bydeler i Norge. Det skal bidra til å gi en enkel oversikt over
1
2

Se vedlegg I
Indre by= bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen, Frogner og Sentrum
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helsetilstanden i befolkningen og viktige påvirkningsfaktorer. I oversikten sammenlignes
noen nøkkeltall for bydelen med Oslo kommune og landet som helhet.

Figur 2: Bydel Grünerløkkas folkehelseprofil 2020
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Kort forklaring på folkehelsebarometeret (Folkehelseprofilen)
Det tas hensyn til at bydeler og kommuner kan ha ulik alders- og
kjønnssammensetning sammenlignet med landet. Indikatorene kan være av betydning
for innstasen bydelen legger til grunn for det helsefremmende og forebyggende
arbeidet i bydelen, og et supplement i arbeidet med lokal oversikt.
Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er slik at der bydelen er
bedre (eller dårligere) enn landet ellers nødvendigvis betyr at det er positivt (eller
negativt). Selv de «grønne» verdiene kan innebære en folkehelseutfordring for
bydelen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Derfor må
all statistikk ses i sammenheng med kunnskap om lokale forhold og annen statistikk.

Folkehelsebarometeret forteller følgende om Bydel Grünerløkka:
Befolkning:
 Andel barn og unge under 17 år og andel personer over 80 år er svært lav i forhold
til Oslo og landet som helhet.
 Blant personer over 45 år er andelen som bor alene vesentlig høyere enn snittet i
Oslo og i landet generelt.
Levekår
 Andelen barn (0 - 17år) som bor i husholdning med lav inntekt, har enslige
forsørgere og som bor trangt er høyere enn i Oslo og i landet som helhet.
 I aldersgruppen over 45 år er andelen som leier bolig mye høyere enn i Oslo og
landet som helhet.
Miljø
 Andelen ungdomsskoleelever som opplever trygghet i nærmiljøet er lavere enn i
Oslo og landet som helhet.
Skole
 Andel 10- klassinger som trives på skolen er bedre enn i Oslo og landet som
helhet.
 Andelen som faller ut av videregående skole er høyere enn i Oslo og landet som
helhet.
Levevaner
 Andel ungdommer som oppgir at de er lite aktive er høyere enn i Oslo og landet
som helhet.
Helse og sykdom
 Forventet levealder både hos menn og kvinner er signifikant lavere enn i Oslo og
landet generelt.
 Vaksinasjonsdekning av meslinger av 9-åringer er lavere enn i landet som helhet
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2 Befolkningssammensetning
2.1

Befolkningsutvikling

Sammenlignet med de fleste andre bydeler i Oslo har BGA hatt en stor
befolkningsvekst de siste 10 – 20 årene, og er per 2020 er den bydelen i Oslo med
flest innbyggere med 62 423 personer.
70000

60000

50000

40000

30000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Figur 3: Befolkningsutviklingen i Bydel Grünerløkka fra 2008 til 2019

På delbydelsnivå har spesielt Løren hatt en eksplosiv vekst siden 2008, og har gått fra
å være den minste delbydelen til å bli den største. Dette skyldes massiv boligutvikling
de siste 10 årene. Denne utviklingen vil nok flate ut i årene fremover, siden området er
ferdig utviklet om noen år. Hasle og Rodeløkka har også hatt en større økning enn de
andre delbydelene, også grunnet boligutvikling. Løren har 9886 innbyggere tett
etterfulgt av Rodeløkka med 9667 og Sofienberg med 9328.

Figur 4 Befolkningsutvikling i Bydel Grünerløkkas delbydeler, per 2020
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2.2

Befolkningsframskriving

Årlig gjøres det en befolkningsframskriving for Oslo, som gir et anslag på hvor mange
mennesker det vil bo i Oslo i årene fremover. Framskrivingen legger til grunn en rekke
forutsetninger for utviklingen, som fruktbarhet, dødelighet, flyttemønster og
boligbygging. En framskriving vil alltid ha stor grad av usikkerhet da den er basert på
dagens trender og ikke klarer å fange opp uforutsette hendelser og eventuelle
trendbrudd. Generelt er det ofte slik at usikkerheten er større jo lenger frem i tid og
jo mindre område man fremskriver.
Det er forventet fortsatt høy befolkningsvekst i BGA sammenlignet med andre bydeler
i Oslo. Innen 2040 er det forventet at bydelen vil ha 69 174 innbyggere.
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Figur 5 Befolkningsframskriving gjort for Bydel Grünerløkka frem til 2040

2.3

Fødsels- og dødsrate

Det har vært en økning av antall fødte i bydelen fra 2007 frem til 2018, samtidig som
antall døde er noe redusert. Det medfører at det har vært en slak vekst i
fødselsoverskudd.
Årlig fødes over 1000 barn i bydelen. I 2018 ble det født 1044 barn, mens det året før
ble født 1122 barn. 44 % av de som fødte i 2018 var i alderen 30 – 34år, noe som ikke
skiller seg nevneverdig fra gjennomsnittet i Oslo. 34,7 % av barna som ble født i 2019
hadde mødre med annen landbakgrunn enn Norge, som er litt høyere enn snittet i Oslo
på 33,4 % og markant høyere enn landet på 17,7 %.
I 2019 var det 217 som døde i bydelen, av disse hele 12 % i alderen 0 – 49 år mot 4 % i
Oslo generelt. 35 % av de døde er under 69 år mot Oslo på 21 %. Av bydelens dødsfall
er det frem til 79 år flest menn, mens det er flere kvinner over 80 år som dør.
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Figur 6 Fødselsoverskudd (antall fødte og antall døde) i Bydel Grünerløkka, 2019

2.4

Alders- og kjønnsfordeling

Bydelen skiller seg fra Oslo generelt ved å ha en større andel innbyggere mellom 20 –
39 år, og færre under 19 år og over 40 år. Forskjellen er ikke så stor i aldergruppen 0
- 5 år, men bydelen har flere barn 0 - 1 år enn gjennomsnittet i Oslo. Bydelen har
færre barn og unge i alderen 6 – 19 år og over 50 år. I bydelen er hele 55,2 % i alderen
19 - 39 år mot 36,7 % i gjennomsnitt for hele Oslo.

Figur 7 Befolkning i Bydel Grünerløkka og Oslo generelt i prosent, 2020
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Det bor spesielt mange i alderen 19 - 29 år i delbydel Grünerløkka vest, Sofienberg,
Sinsen og Rodeløkka. Det bor flest i alderen 30 - 39 år i delbydel Hasle og Løren.
Sammenligningsbydelene har i stor grad samme tendens som BGA, noe som kan
skyldes at alle er sentrumsbydeler og er derfor attraktive for unge voksne.
Gjennomsnittsalderen i bydelen er per 2019 33,6 år, hvor spesielt delbydel
Grünerløkka øst og Løren trekker snittet ned. I Oslo er gjennomsnittsalderen 37,2 år,
som bekrefter at BGA er en bydel med relativt ung befolkning.

Figur 8 Gjennomsnittsalder i Bydel Grünerløkka og Oslo generelt, 2019

Det bor generelt flere menn enn kvinner i bydelen. Det er nærmere 1000 flere kvinner
i alderen 25 - 29 år og rundt 1000 flere i menn i aldrene 35 - 39 år. Det er flere
kvinner enn menn som bor i bydelen som er over 80 år.
Befolkningsveksten i bydelen har stort sett økt innen alle aldergrupper fra 2008 til
2019 foruten blant de over 80 år. Det har vært størst befolkningsvekst i aldergruppen
30 - 39 år. I Oslo generelt har økningen vært stor i aldergruppen over 90 år, mens det
har blitt færre mellom 0 – 19 år.

2.5

Til- og fraflytning

Bydelen hadde i 2018 relativt stor inn- og utflytting. Det er i sum flere som flyttet inn
enn ut, spesielt tydelig er disse bevegelsene i aldrene 15 – 44 år. De som i hovedsak
flytter fra bydelen er barn i aldrene 0 - 9 år og voksne mellom 30 – 44 år. Det er
størst innflytting blant de unge mellom 15 - 30 år.
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Figur 9 Flytting og nettoinnflytting etter alder i Bydel Grünerløkka (2018)

2.6

Husholdning

Det bor svært mange personer alene i bydelen, godt over gjennomsnittet
sammenlignet med Oslo generelt. Andelen er spesielt høy i delbydel Sofienberg,
Sinsen og Rodeløkka, mens andelen er under gjennomsnittet på Hasle og Løren.

Figur 10 Antall type husholdninger i Bydel Grünerløkkas delbydeler

Over et 11 års perspektiv har andelen aleneboende i bydelen gått ned, fra 69,3 % til
53,6 %. Trenden er lik i alle delbydeler i bydelen og i Oslo generelt. Derimot er det
stadig flere mellom 67 - 79 år som bor alene i bydelen, mens det er færre over 80 år.
Dette kan skyldes at de eldre flytter på sykehjem og at bydelen har generelt lavere
levealder enn i Oslo ellers.
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Figur 11 Antall aleneboende over 67 år i Bydel Grünerløkka

Det bor også flest flerfamiliehusholdninger3 i disse tre delbydelene, sammen med
Grünerløkka vest. Andel flerfamiliehusholdninger har økt fra 4,5 % til 10,4 % mellom
2008 - 2019, med et kraftig hopp rundt 2013 - 2014. Bydelen generelt ligger under
gjennomsnittet i Oslo, foruten i delbydel Grünerløkka øst, - vest og Dælenenga.

Figur 12 Andel flerfamiliehusholdninger i BGA og Oslo generelt, 2008 – 2019

Det bor mange par uten barn på Sofienberg, Sinsen og Rodeløkka. På Hasle og Løren
bor det flest par med barn. På Rodeløkka og Løren er antallet mor eller far som bor
alene med barn noe høyere enn i de andre delbydelene. Andelen er lavere i bydelen
enn i Oslo generelt, foruten på Hasle og Løren. Hasle og Løren har størst andel
familier med to, tre eller flere barn. Når det gjelder ett barn ligger disse to
delbydelene i 2019 4 - 5 % over Oslo-gjennomsnittet, mens ved to barn ligger Hasle 4
3

Flerfamilehusholdninger = husholdninger med flere familier
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% over Oslo- gjennomsnittet og Løren rett under. Når det gjelder 3 barn eller flere
ligger alle delbydelene i bydelen under Oslo- gjennomsnittet.

2.7

Innvandrerbefolkning

Bydelen har en høy andel innvandrere sammenlignet med Oslo generelt, spesielt med
kort botid, men det har vært en nedgang siden 2012. Delbydel Grünerløkka vest,
Dælenenga, Sinsen og Sofienberg drar snittet opp, mens Løren og Hasle drar snittet
ned. Innvandrere velger å bli boende lenger på Hasle og Rodeløkka.

Figur 13 Andel innvandrere med botid over 5 år i Bydel Grünerløkka

Figur 14 Historisk andel innvandrere basert på landbakgrunn i BGA, 2008 – 2019

Landbakgrunnen til innvandrere har endret seg de siste 10 årene, hvor andelen fra
Polen har økt mest. Innvandrere fra Sverige økte eksepsjonelt mye frem til 2012, men
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har siden gradvis blitt redusert. I 2019 var det flest innvandrere fra Polen og Somalia,
tett etterfulgt av Sverige.

2.8

Flyktninger og bosetting

Bydelen bosetter hvert år nyankomne flyktninger. Antallet nådde en topp i 2016 med
66 bosatte. I 2020 skal bydelen bosette 23 personer. I tillegg til dette kommer
familiegjenforente og flyktninger fra andre kommuner eller nyankomne som flytter fra
andre bydeler. Bydelen bosetter hovedsakelig enslige siden bydelen har mange små
leiligheter. Når de bosatte trenger større plass eller får råd til å kjøpe egen bolig
flytter de ofte ut av bydelen. I 2018 kom det flest flyktninger med bakgrunn fra Syria,
Eritrea og Afghanistan. Mange av dem som kommer til bydelen har vært igjennom
vanskelige opplevelser og har helsemessige utfordringer, og har behov for et godt og
tilpasset helsetilbud fra bydelen. Dette normaliseres imidlertid gradvis og de fleste
kommer i arbeid i løpet av tiden de er i Introduksjonsprogrammet til NAV.

Befolkningssammensetning – sammendrag











Bydelen har hatt en stor befolkningsvekst og er den største bydelen i Oslo
Det er forventet fortsatt økt befolkningsvekst frem til 2040
Det er et fødselsoverskudd i bydelen. Av de som dør er det svært mange unge
Bydelen har mange unge voksne mellom 19 – 39år, og en lav gjennomsnittsalder
(33,6 år) sammenlignet med gjennomsnittet i Oslo
Andelen over 40 år og barn 6 - 18år er lav sammenlignet med gjennomsnittet i Oslo
Mange voksne bor alene, men det har vært en nedgang de siste årene
Det er få familier med mange barn i bydelen, og sentralt i bydelen er det mange
flerfamiliehusholdninger
Bydelen preges av stor inn- og utflytting, spesielt flytter barn 0 - 9 år og voksne 40
- 44 år ut mens de mellom de mellom 15 - 30 år flytter inn
Det er mange med innvandrerbakgrunn med kort botid i bydelen
Bydelen tar imot mange flykninger som skal bosettes, hovedsakelig enslige

Betydningen av befolkningssammensetning for folkehelsen
Befolkningssammensetning og hvordan denne utvikler seg over tid har stor betydning
for folkehelsen. Spesielt har det mye å si for hvordan helsen fordeler seg i
befolkningen. Befolkningen danner også grunnlaget for hvordan bydelen planlegger for
fremtidige tjenestebehov og hvilke hensyn som må ivaretas i bydelens tjenester. F.eks.
vil en økning av flere innvandrere og flykninger kreve større hensyn til språk- og
kulturforskjeller i alle deler av bydelens tjenesteapparat, mange unge voksne krever
gode rutiner for sysselsetting og mange aleneboende krever gode sosiale møteplasser.
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3 Oppvekst- og levekårsforhold
3.1

Barnehage

Barnehagen er et viktig tilbud som bidrar sterkt til hvordan barn fungerer på skolen
og senere i livet. FHI mener barnehager med høy kvalitet bidrar til å utjevne sosiale
forskjeller og er spesielt viktig for barn med lav sosioøkonomisk bakgrunn og barn
med innvandrerbakgrunn. Gode barnehager er også psykisk helsefremmende, og
styrker barn utvikling på flere områder – både kognitivt og sosialt. I BGA har
barnehagene fokus på kvalitet, folkehelse og tidlig innsats.
Barnehagedekning
Det totalt 37 barnehager i bydelen, hvorav 22 er kommunale og 15 er private. Av
disse er det 1 åpen barnehage og 1 familiebarnehage. I 2019 var dekningsgraden 96,4
% for barn mellom 3 – 5 år, mens det for barn 1 - 2 år var 74 %. Det betyr at en del
barn, spesielt de minste, blir tilbudt plass i annen bydel.

Privat
41 %
Kommunal
59 %
Figur 15 Andel kommunale og private barnehager i BGA, 2019

Bemanning

Figur 16 Bemanning i prosent i barnehagene per 01.01.2020

Sammenlignet med landet som helhet, Oslo generelt og sammenligningsbydeler har
BGA lav pedagogtetthet, men samtidig har bydelen 100% bemanning.
19

Helseoversikt for Bydel Grünerløkka 2020 - 2023

Barnehagemiljø (miljøfyrtårn)
Ved å svare på foreldreundersøkelsen kan foreldre si sin mening om hvordan de
opplever barnehagetilbudet. Resultatene danner grunnlag for dialog om tilbudet i
barnehagen, mellom barnehagen og foreldrene, og for barnehagens kvalitetsarbeid. I
2019 svarte 70 % av foreldrene på foreldreundersøkelsen i bydelen. Undersøkelsen
viser blant annet at barna trives godt, men at blant annet vedlikehold av
barnehagebygg lekeplasser er utfordrende.

Figur 17 Bydel Grünerløkkas score på foreldreundersøkelsen i 2019

3.2

Skole

Innenfor bydelens grenser ligger det 11 skoler, i tillegg til at det tilbys
Voksenopplæring på Sinsen og Rosenhoff. Totalt sett er det 17 % private og 83 %
kommunale skoler i bydelen.
Privat
17 %

Kommunal
83 %

Figur 18 Andel kommunale og private skoler i BGA, 2019

Barneskole
Barna som vokser opp i bydelen sogner til 8 ulike barneskolekretser. Det ligger 5
kommunale barneskoler innenfor bydelens grenser. Barn som bor i bydelen kan også
sogne til Løren skole som ligger i Bydel Bjerke (BBJ), Lilleborg skole i BSA og
Møllergata skole i BSH.
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Antall elever ved bydelens barneskoler er:
Skole
Grünerløkka
Hasle
Lakkegata
Sinsen
Teglverket
TOTALT

Elevtall 2019 - 2020
517
563
452
589
4344
2555

Tabell 1 Antall elever ved BGAs barneskoler per 2019

Prestasjoner på barneskolen
Nasjonale prøver kan si noe om prestasjonsnivået til barna på bydelens skoler. Tall
angis etter skala hvor 50 er gjennomsnitt. Resultatene til elevene i 5. trinn var 2019 2020 gjennomsnittlig og høyere, foruten innen regning på Grünerløkka skole.
Skole
Grünerløkka
Hasle
Lakkegata
Sinsen
Teglverket

Engelsk
51
51
53
56
50

Lesing
51
57
54
56
51

Regning
48
58
52
58
51

Tabell 2 Resultat av nasjonale prøver i 5. klasse ved BGAs barneskoler, 2019- 2020

Ungdomsskole
Alle skoler med ungdomstrinn benytter skoledefinerte inntaksområder, som vil si at
ungdomsskoletilhørighet defineres ut i fra hvilken barneskole elever har nærskolerett
ved. Innenfor bydelens grenser ligger det 3 kommunale ungdomsskoler, men barna
som bor i bydelen kan også sogne til Fyrstikkalleen skole som ligger i BGO. I tillegg
ligger Wang Ung Oslo i bydelen, en privat friskole innen idrett mellom 8. – 10. trinn.
Barneskole
Grünerløkka skole
Hasle skole
Lakkegata skole
Løren skole
Møllergata skole
Sinsen skole
Teglverket skole
Lilleborg skole

Ungdomsskole
Sofienberg skole
Fyrstikkalleen skole
Sofienberg skole
(kun småtrinn)
Sofienberg skole
Frydenberg skole
Teglverket skole
Bjølsen skole

Tabell 3 Tabell over skoletilhørighet

Elevtallet er totalsummen minus 8.trinn. Teglverket skole hadde skoleåret 2019-2020 elever på 1. – 8. trinn med til
sammen 523 elever. Skolen vil først bli en fullskala 1-10 skole høsten 2021 med rundt 800 elever.
4
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Antall elever ved bydelens ungdomsskoler er:
Skole
Sofienberg
Frydenberg
Teglverket
TOTALT

Elevtall 2019 - 2020
375
508
895
972

Tabell 4 Antall elever ved BGAs ungdomsskoler, 2019 – 2020

Prestasjoner på ungdomsskolen
Elevene i 8. og 9. trinn i bydelen ender stort sett over gjennomsnittet ved de nasjonale
prøvene i 2019 - 2020, foruten innen regning på Teglverket skole på 8. trinn. Det er
ikke tall på engelsk for 9. trinn, og ikke på lesing og regning på Teglverket skole i 9.
trinn. Dette skyldes at Teglverket skole ikke hadde åpnet for 9. - 10. trinn.
Skole
Trinn
Sofienberg
Frydenberg
Teglverket

Engelsk
8.trinn
54
53
53

9.trinn
-

Lesing
8.trinn
53
52
52

9.trinn
55
57
-

Regning
8.trinn
51
51
48

9.trinn
52
58
-

Tabell 5 Resultat av nasjonale prøver i 8/ 9.trinn ved BGAs ungdomsskoler i 2019-2020

Videregående
Det er fritt skolevalg til videregående skole, og per juni 2020 gikk det totalt 751
elever på videregående skole i Oslo med bydelstilhørighet til BGA. Det ligger 2
videregående skoler i bydelen: Elvebakken og Foss. I 2019 – 2020 var nedre
poenggrense for å komme inn på studiespesialisering på Elvebakken 52,2 og Foss
47,6. Elvebakken er med det den skolen i hele Oslo det er vanskeligst å komme inn på,
mens Foss er den 5. vanskeligste skolen å komme inn på.

3.3

Frafall i videregående skole

Et stort antall elever faller fra videregående opplæring i bydelen. Per juni 2020 har
245 av 751 elever i bydelen under 35 grunnskolepoeng. Elever som har 30 eller færre
grunnskolepoeng (gjennomsnittskarakter på 3, eller lavere) har statistisk sett under
50 % sannsynlighet for å gjennomføre videregående opplæring. Mange elever har
faglige og andre utfordringer fra tidligere skolegang, og starter et videregående
utdanningsløp som de har utfordringer med å mestre.
Innad i bydelen er det store sosiale forskjeller; på den ene siden har man et stort
antall elever som går ut fra ungdomsskolen med 0 - 35 grunnskolepoeng mens på den
andre siden har hele 22 % av bydelens ungdomsbefolkning 5 eller mer i snitt når de
begynner på videregående opplæring.
Elevtallet referer til totalantall minus 1-7. trinn. Teglverket skole hadde skoleåret 2019-2020 elever på 1. – 8. trinn
med til sammen 523 elever. Skolen vil først bli en fullskala 1-10 skole høsten 2021 med rundt 800 elever.
5
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Sammenlignet med gjennomstrømning i videregående skole nasjonalt (61,8 %) og i
Oslo totalt (68,7 %) har bydelen kun 55,8 % elever som fullfører og består
videregående opplæring til normert tid. Generelt har det vært en jevn reduksjon i
antall som ikke fullfører videregående skole i bydelen og i Oslo fra 2013 frem til 2018.
Andelen mellom 21 og 29 år i bydelen som ikke har fullført videregående skole er
lavere enn i Oslo generelt, men delbydel Grünerløkka vest skiller seg ut med en svært
høy score.

Figur 19 Andel 21 - 29 år som ikke har fullført videregående skole, 2018

Bydelen bruker mye ressurser på arbeidet med frafall i videregående skole. OTkontakt6 mottar henvendelser fra skoler, elever, foreldre, rådgivere og
saksbehandlere i barnevern og sosialtjenesten, vedrørende elever som står i fare for å
miste eller har mistet skoleplass. I tillegg sender Utdanningsetaten ut lister fire
ganger per år med elever som står uten kjent aktivitet. Grunnet forankringen i NAV
kjenner OT-kontakten ofte elevene allerede og samarbeid samt tiltak er iverksatt. I de
fleste tilfeller er det behov for et tilrettelagt skoleløp, og det er avgjørende at man
har mulighet til å tilby eleven et godt tilbud så fort som mulig. De fleste elevene
ønsker en arbeidstrening eller en jobb i tillegg til eller i stedet for skolen. OTkontakten har flere ulike tiltak som kan iverksettes umiddelbart som for eksempel
Jobbhjelperen, Kaffelykke eller lignende i samarbeid med NAV.
6

OT = Oppfølgingstjenesten. I BGA forankret i NAV.
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Mange av elevene som står i fare eller har falt ut av videregående skole sliter med
vanskelige sosiale forhold, som problemer med bolig, penger, familierelasjoner og
annet. OT-kontakt kan tilby elevene en helhetlig oppfølging helt fra start, som sikrer
at eleven greier å fullføre skoleløpet.

3.4

Tilgjengelighet på helsestasjonstjenester

Alle barn og ungdom har krav på et lett tilgjengelig lavterskeltilbud gjennom
helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.
BGA er den bydelen i Oslo med flest antall årsverk i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten7. Innad i bydelen er det flest ansatt på helsestasjon for gravide og
barn 0 – 5 år, og nest flest på skolehelsetjenesten i grunnskolen. Det er 11,4 ansatte i
skolen mot for eksempel 16,0 i Bydel Østensjø (BOS).
I 2018 hadde bydelen flest nyinnskrevne gravide, førstegangshjemmebesøk til
nyfødte, helseundersøkelse av spedbarn innen 8. uke og flest fullførte 2 - 3
årskontroller sammenlignet med Oslo generelt.

Figur 20 Aktivitet i skole- og helsestasjonstjenesten i antall i Oslo kommune, 2018

14,6 % av ungdom i bydelen benyttet i 2015 helsestasjon for ungdom. Dette er høyest
blant alle bydelene i Oslo. Det er en tendens at flest jenter, flest på videregående
skole og flest med lav sosial bakgrunn benytter tilbudet.

7

Dette er ikke tall sett i forhold til antall barn og unge som bor i bydelen.
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Figur 21 Andel som har brukt helsestasjon for ungdom, 2015

Andel som benyttet skolehelsetjenesten er nest høyest i BGA med 44,6 %, etter BGO
med 47,2 %. Tendensen er at det er flest jenter som benytter tjenesten, flest barn på
ungdomsskolen og flest barn med to utenlandsfødte foreldre. Når det kommer til
sosial bakgrunn er tendensen i Oslo at det flest med lavere sosial bakgrunn som
benytter tjenesten, men BGA skiller seg ut med at det er flest med høy sosial
bakgrunn.

Figur 22 Andel som har benyttet skolehelsetjenesten, 2015
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3.5

Barnevern

Barnevernloven er, sammen med forvaltningsloven, den sentrale loven for
barneverntjenesten. Barnevernloven stiller blant annet krav til saksbehandlingstid og
kvaliteten på barnverntjenestens arbeid. Loven har særskilte regler om gjennomføring
av undersøkelser, særlige tiltak, taushetsplikt og barneverntjenestens plikt og
mulighet til å gi informasjon til meldere og andre offentlige etater.
Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding, skal den snarest, og senest
innen en uke, avgjøre om meldingen skal gå videre til undersøkelse eller om den skal
henlegges. En melding som inneholder opplysninger som gir rimelig grunn til å anta at
det er grunnlag for tiltak etter barnevernloven skal snarest undersøkes nærmere av
barneverntjenesten. Undersøkelsen skal gjennomføres snarest og senest innen tre
måneder og skal kartlegge barnets hjelpe- og omsorgsbehov, og gi grunnlag for å
vurdere om barnet har behov for tiltak etter barnevernloven.
Barneverntjenesten kan iverksette ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen,
kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene. Målet er å bidra til
positiv endring hos barnet eller i familien. Noen hjelpetiltak kan være direkte knyttet
til barnet, mens andre vil rette seg mot foreldrene. Råd og veiledning er et mye brukt
tiltak som utføres av kontaktpersonene. De fleste tiltak blir iverksatt i barnas hjem.
Barneverntjenesten har også et eget ressursteam, hvor det jobbes med oppfølging av
ungdom i hybel, som innebærer kartlegging av nettverk, bo-evne, bistand med
dagtilbud og sikre en smidig overgang fra ungdomsliv til et selvstendig voksenliv.
Det har vært en nedgang i bekymringsmeldinger, som har ført til færre undersøkelser.
De fleste bekymringsmeldinger omhandler barn som er vitne til vold og barn som er
utsatt for fysisk og psykisk vold.
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Figur 23 Bekymringsmeldinger og undersøkelser i Bydel Grünerløkka 2017- 2019

Tiltak utenfor familien har ligget relativt jevnt på siden 2017, mens tiltak i hjemmet er
redusert på samme tid. I tiltakene utenfor hjemmet har det vært en økning av tiltak på
institusjon og en svak nedgang av tiltak i hybel siden 2017.
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Figur 24 Institusjon og hybeltiltak i Bydel Grünerløkka 2017 - 2019

Mellom november 2019 og mars 2020 ble det gjennomført en undersøkelse blant 22
barn mellom 10 – 18 år for å høre om hvordan de opplever tiltak de mottar gjennom
barnevernstjenesten i bydelen. 62 % synes at de hadde fått det bedre etter at de kom i
kontakt med barnevernstjenesten, 91 % at de føler seg trygg på kontaktpersonen sin,
mens 55 % ikke kjenner til tiltaksplanen sin.

3.6

Utdanning

Utdanningsnivå har betydning for jobbmuligheter, inntekt, kunnskap, tilgang til
boligmarkedet og til helsefremmende miljø. Slik sett er utdanning en av de viktigste
levekårsfaktorene.
Generelt er befolkningen i Oslo høyt utdannet, med et høyere gjennomsnitt enn landet
i antall mennesker med høyskole- og universitetsutdannelse. Befolkningen i BGA har
høyere utdanning enn gjennomsnittet i Oslo. Det betyr at flere har høyskole/universitetsutdanning og færre har kun videregående eller grunnskole. Det er noen
forskjeller mellom delbydelene, men ingen av delbydelene scorer dårligere enn
gjennomsnittet i Oslo. På Hasle har 63 % universitet-/høyskoleutdannelse, mot 57 %
som er gjennomsnittet i bydelen og 55 % i delbydel Grünerløkka vest, Dælenenga og
Sinsen. Det er flest med kun grunnskole i delbydelene Sinsen og Dælenenga, flest med
kun videregående i delbydel Grünerløkka- vest og øst.
I aldersgruppen 30 – 59 år har bydelen færre personer med lav utdanning enn i Oslo
generelt. Delbydel Sinsen har flest med lav utdanning i bydelen og scorer dårligere
enn gjennomsnittet i Oslo. Delbydel Hasle har lavest andel med lav utdanning i
bydelen. Historisk sett ser det ut til at det har vært et løft i utdanningsnivået i alle
delbydeler i bydelen og i Oslo generelt.
I bydelen er tendensen at det litt flere menn som har universitet/høyskoleutdanning
på høyeste nivå, litt flere kvinner enn menn som har universitet /høyskoleutdannelse
på laveste nivå, og flere menn med grunnskole og videregående. Det er stort sett flere
menn som ikke har fullført utdanning, men i delbydel Grünerløkka vest er det vesentlig
flere kvinner hvor dette er tilfelle. Når det kommer til landbakgrunn ser det ut til at
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det er mange med bakgrunn fra Asia og Øst- Europeiske land har lavere utdanning og
at flere fra Vest-Europa, USA også videre har universitets-/høyskoleutdanning.

Figur 25 Andel befolkning over 16 år etter utdanningsnivå, 2018

3.7
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Figur 26 Gjennomsnittsinntekt etter delbydel i 2017

Inntektsnivået i bydelen er på omtrent samme nivå som BGO, BSH og Bydel Grorud
(BGR). De vestlige bydelene peker seg ut med betydelig høyre lønn. Folk i bydelen har
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litt under gjennomsnittlig inntekt sammenlignet med hele Oslo, og inntekten er høyere
i delbydelene Hasle og Løren enn ellers i bydelen.
Inntekten er høyere jo høyere utdanningsnivå, og menn har høyere gjennomsnittlig
bruttoinntekt enn kvinner. I 2017 hadde de i bydelen med master-/doktorgrad fra
universitet/høyskole rundt 346 000 kr mer i gjennomsnittlig inntekt enn de med
grunnskoleutdanning. Menn har i gjennomsnitt høyere bruttoinntekt enn kvinner i
samtlige bydeler og delbydeler, og det er størst forskjell i de vestlige bydeler. Minst
forskjell mellom kjønnene er det i BGA og sammenligningsbydelene, hvor kvinner har
fra 78 - 82 % av menns bruttoinntekt.
Andel med lavinntekt
I 2017 var andelen husholdninger med lav inntekt i Oslo 18 % etter EU-skala8, mens
det i bydelen har økt fra 14,3 % til 20,6 % mellom 2008 og 2017.

Figur 27 Andel barnehusholdninger med vedvarende lavinntekt, EU-skala, 2017

Bydelen har en høyere andel barnehusholdninger med lav inntekt sammenlignet med
Oslo generelt. Her peker spesielt delbydel Sinsen seg ut, etterfulgt av Dælenenga og
Grünerløkka vest. Hasle spesielt og Løren ligger godt under Oslo-snittet.
Sosialhjelp
Husholdninger hvor over halvparten av inntekten kommer fra støtteordninger befinner
seg hovedsakelig øst i Oslo. I bydelen gjelder dette gjennomsnittlig 13,6 % av

EU- skala = Store husholdninger oppnår stordriftsfordeler. Husholdningsinntekten er skalert med forbruksvekter;
første voksne = 1, andre voksne = 0,5, mens hvert barn = 0,3.
8

29

Helseoversikt for Bydel Grünerløkka 2020 - 2023

husholdningene, mot 23,2 % i Bydel Stovner (BSR) og 9,5 % i Bydel Vestre Aker (BVA).
Delbydel Dælenenga peker seg ut med 17,6 %.

Figur 28 Husholdning hvor halvparten av inntekten kommer fra overføringer, 2017

I 2019 var 43 % av alle som er i kontakt med sosialtjenesten i NAV mottakere med
sosialhjelp som hovedinntektskilde. 4,4 % av innbyggerne i bydelen mottok økonomisk
sosialhjelp, noe som er høyere enn gjennomsnittet i Oslo. De vestlige bydeler har langt
under gjennomsnittet, mens sentrumsbydelene, Groruddalen og Bydel Søndre
Nordstrand (BSN) scorer godt over. Ser vi på sammenligningsbydelene scorer BSA og
BGO dårligere enn BGA, og alle ligger over gjennomsnittet for Oslo.

Figur 29 Andel sosialhjelpsmottakere etter familietype, i bydeler, 2018.
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Bydelen har nest høyest andel av enslige og par uten barn som mottar sosialhjelp i
Oslo. Nesten 1000 sosialhjelpsmottakere har barn, kun BSN og BGO har tilsvarende
eller større andel.

3.8

Sysselsetting

Figur 30 Sysselsetting (antall) i Bydel Grünerløkka, 2018.

I 2018 var antallet sysselsatte 39.021, litt flere menn (20.346) enn kvinner (18.675)
innen alle aldersgrupper unntatt den yngste, 15 - 24 år, der kvinnene var i flertall. Det
er flest i arbeid i aldersgruppen 25 - 39 år, noe som er naturlig med tanke på at
bydelen har flest innbyggere i denne aldersgruppen
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
VTA er aktuelt for alle som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd
og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. De aller fleste som tilbyr VTA er
private aktører, men bydelen er med på å finansiere og samarbeider tett. Per august
2020 er det 54 personer i bydelen som har VTA plass.
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Sykefravær
Oslos sykefravær ligger noe under landsgjennomsnittet. Oslos legemeldte sykefravær
lå per januar 2020 på 3,6 %, mot 4,3 % på landsbasis. BGA har et noe lavere
sykefravær enn Oslo samlet sett med 3,1 %. Det er som regel flest sykemeldte i første
del av året. Sykefraværet i Oslo er størst i bydelene i Groruddalen og BSN, mens det
er lavest i de vestlige bydelene.
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Figur 31 Andel legemeldt sykefravær, januar 2020

På landsbasis står muskel- og skjelettlidelser for den største andelen sykefravær og
dernest psykiske lidelser. Sykefraværet er betydelig større blant kvinner enn blant
menn. I Oslo i 3. kvartal 2019 hadde kvinner et sykefravær på 4,5 % og menn 2,7 %.
Graviditet er bakgrunnen for en femtedel av forskjellen. Kvinner har høyere
sykefravær i alle diagnosegrupper unntatt hjerte- og karlidelser. Blant dem under 40
år er sykefraværet høyere for både kvinner og menn hvis de har barn.
Arbeidsledige
Bydelen har høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet, og omtrent den samme
som snittet for Oslo. I januar 2020 var antallet helt ledige i bydelen 1.110 personer.
Høyest var ledigheten i bydelene BSN, BGO og BSR.

3,0 %
2,8 %
2,6 %

Grünerløkka

2,4 %

Oslo

2,2 %

Landet

2,0 %
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Figur 32 Andel helt arbeidsledige, 2019.

Den samlede ungdomsledigheten for bydelen er per februar 2020 1,8 %, som er under
gjennomsnittet i Oslo (2,2 %). Størst ungdomsledighet er det i de østlige bydelene. I
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perioden 2018 - 2019 har bydelen ligget noe under snittet for ungdomsledighet i Oslo.
Arbeidsledigheten er størst i aldersgruppen 20 - 24 år, litt mindre blant 25 – 29 år og
minst blant de som er 19 år og yngre. Sammenligner man ungdomsledigheten med den
totale ledigheten i bydelen, er andelen ungdomsledighet noe høyere enn snittet i Oslo.

Figur 33 Ungdomsledighet (andel) februar 2020

3.9

Bolig

Trygge og gode boforhold jevner ut levekårsforskjeller. Dårlige boforhold har negative
konsekvenser for oppvekstforhold og generell livskvalitet, videre vil det påvirke evnen
til å ha nytte av helse-, omsorgs- og velferdstjenester, gjennomføre utdanning og å
delta i arbeidslivet. Trygge oppvekstmiljøer og gode bomiljøer blir derfor essensielt
for å sikre lik mulighet til et godt liv for bydelens innbyggere.
Tilgjengelighet for ulike grupper
Boligbygg hadde 1319 kommunale boliger i bydelen i år 2020. Bydelen har ingen egne
barnevernsinstitusjoner, men de har noen spredte kollektiv-boliger for unge voksne
som står på terskelen til voksenlivet. NAV har boligopplegg for unge flyktninger på
Fremtidshuset på Dælenenga, ellers benyttes Ungbo som boliger for ungdom som ikke
bor med foresatte. Bydelen har ulike alternativ for voksne utviklingshemmede (bo
selvstendig, samlokalisert med fast personell eller heldøgns pleie- og omsorg).
Bydelen har også tilbud i form av blant annet sykehjem, omsorgsboliger og leiligheter
for de med rusutfordringer.
Omsorgsboliger/tilrettelagte boliger for utviklingshemmede
Bydelen har 41 brukere med utviklingshemning som bor i tilrettelagt
bolig/omsorgsbolig. Det er til sammen 4 bofellesskap i bydelen: Hovinveien, Utsikten,
Gartnerløkka og Lørenvangen. Bydelen kjøper i tillegg heldøgnstilbud til 5 personer av
andre bydeler eller etater i Oslo kommune, 10 plasser i omsorgsbolig av private
aktører, og 1 person får heldøgnstilbud i eget hjem. Bydelen har 2 avlastningsboliger.
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Boforhold

BGA

Totalt

Enebolig

35 927

262

Horisontaldelt
tomannsbolig
917

Hus i kjede,
rekkehus
312

Blokk,
leiegård
32 729

Felleshusholdning
1 707

Tabell 6 Antall boliger etter bygningstype i BGA, 2017

Bydelen har stor overvekt av boliger i blokk, noe som kan være med å forklare antall
innbyggere i bydelen. Det bygges til enhver tid mye nytt i bydelen og
kvadratmeterprisen forsterkes av dette. Til tross for høy pris, er det mange
nyetablerte familier og enslige som flytter til bydelen. Tilflyttingen opprettholder
bydelens renomme som en «hot spot» og vil fortsette å gjøre bydelen til en av Oslos
mest ettertraktede bydeler å bo i.
Trangboddhet

Figur 34 Andel trangbodde husholdninger i BGA, 2019

Sammenlignet med Oslo har BGA en høyere andel husholdninger som bor trangt.
Spesielt peker delbydel Grünerløkka vest seg ut med 18,6 %, mens Løren og
Grünerløkka øst trekker snittet ned. Det er kun BSH av sammenligningsbydelene som
har en høyere andel enn BGA med 14,8 %. En høy andel av småbarnsfamilier kan
forklare hvorfor bydelen scorer høyere enn gjennomsnittet i Oslo. Andel trangboddhet
hos enkeltpersoner var i 2015 25,9 %, som også er høyere enn i Oslo (21,7 %).
Bydelens leiligheter er i hovedsak boliger med 1 eller 2 soverom, noe som betyr at
mange deler soverom. Bydelen har godt med kommunale boliger, med stor overvekt
av 2-roms leiligheter (846 i 2018), og få 5-roms (16 i 2018). Boligbehovskartleggingen
viser at bydelen har et prekært behov for store kommunale boliger. Bydelen har flere
barnefamilier bestående av 6 personer eller flere som blir stående i årevis på
venteliste. Til tross for dette bygges det nesten ikke nye 5 roms-leiligheter.
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Andel boligsosiale ordninger
Bostøtteordningene9 virker godt i bydelen og gir mange husholdninger adekvat
stønad, noe som bidrar til at det ikke blir behov for sosialstønad i tillegg. En annen
ordning som gir bydelens innbyggere økt økonomisk frihet, er startlånsordningen.
Svært få av startlånetakere opplever å kunne kjøpe bolig i bydelen.
Hva
Husstander med sosialhjelp
Husstander med sosialhjelp til boligformål
Husstander med kommunalt boligtilskudd
Husstander med kommunal bostøtte
Husstander med statlig bostøtte
Barnefamilier med statlig bostøtte

Antall
2542
1826
393
715
2715
727

Tabell 7 Antall som mottar ulike typer boligsosiale ordninger i BGA, 2020

3.10 Inkludering og utenforskap
84 % av ungdom bosatt i BGA svarer at de føler at de passer inn blant elevene på
skolen. Oslo-snittet er 85 %. 17 % av bydelens ungdommer på ungdomstrinnet svarer
at de er litt eller helt uenige på dette spørsmålet.
I 2018 var 58 % av elevene på 10. trinn med i en fritidsorganisasjon. Andelen synker
med alder, men tidstrenden er stigende på alle trinn sammenlignet med 2015.
84 % av bydelens elever på ungdomstrinnet svarer at de nesten aldri eller aldri blir
utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida. Dette
er omtrent som i Oslo for øvrig (86 %). 7 % svarer at de opplever dette omtrent en
gang i uka eller oftere. Tallene er lavere på videregående skole10.

3.11 Kriminalitet og SaLTo11-arbeid12
95 % av befolkningen i BGA sier de føler seg trygge ute på dagtid på hverdager. 75 %
føler seg trygge ute på kveldstid. Innbyggerne i bydelen føler seg mindre trygge på
kvelds- og nattestid i helgene enn på hverdager. Antall som føler seg utrygge på
dagtid (2 %) er det samme alle ukedagene.
Kriminalitet begått av ungdom under 18 år
Politiets statistikk over kriminalitet begått av ungdom under 18 år med gjerningssted
BGA viser at det ble anmeldt 221 straffbare forhold i 2019. BGA hadde 377 og Bydel

9 Husbankens bostøtteordning, kommunalt boligtilskudd og bostøtte til leietagere i kommunale boliger
10
Statistikken gjelder barn og unge, og gir derfor ikke et fullstendig bilde av bydelens inkludering og utenforskap.
11
SaLTo = Sammen lager vi et trygt Oslo.
12

Tall er hentet fra både Trygghetsindeks i Oslo (TRIO) og Ung i Oslo. Dette er selvrapporteringsstudier, og
resultatene må tolkes med varsomhet. Noe kriminalitetsstatistikk er uavhengig av alder, men det meste er for barn og
unge. Det er en stor mangel at det ikke finnes bedre kriminalitetsstatistikk på bydelsnivå, særlig for å kunne måle
effekten av lokale og byomfattende tiltak som eksempelvis SaLTo-samarbeidet.
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Ullern (BUL) 51. 143 personer under 18 år ble anmeldt for kriminalitet begått i
bydelen i 2019. BSN hadde 156 og og BUL 40. Hovedvekten av kriminaliteten ble
begått av gutter i alderen 15 - 17 år.

Figur 35 Straffbare forhold med mistenkte 10-17år etter bydel, 2010 – 2019

Figur 36 Antall personer med straffbare forhold, 10-17år, etter bydel, 2010-2019

Vold
16 % av elever på ungdomsskolen og 17 % på videregående bosatt i BGA har blitt
truet med vold det siste året. I Oslo er tallene henholdsvis 14 % og 12 %. Gutter er
mer utsatt enn jenter.
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Illegale rusmidler
65 % av ungdom på videregående bosatt i bydelen svarer at de ikke har brukt hasj
eller marihuana siste året. 26 % svarer at de har brukt det to eller flere ganger. I
ungdomsskolealder sier 91 % de aldri har brukt disse rusmidlene.
Deling av bilder og lignende
5 % av elever i videregående skole bosatt i BGA og 2 % i ungdomsskolealder har
opplevd at noen mot deres vilje har delt bilder eller filmer der de er nakne eller deltar
i seksuelle handlinger.
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Oppvekst og levekårsforhold - sammendrag
Ressurser i Bydel Grünerløkka
 Det er høy barnehagedekning blant barn 3 - 5år
 Foreldre til barn i barnehagen sier barna trives bra
 Det er god dekning og høy aktivitet i bydelens helsestasjon- og
skolehelsetjeneste
 Barnevernstjenesten mottar færre bekymringsmeldinger om vold og seksuell
mishandling, og barn som mottar tiltak føler seg trygg på kontaktpersonen sin
 Befolkningen i bydelen har høyere utdanning enn gjennomsnittet i Oslo, og færre
med lav utdanning, men forskjellene er store mellom delbydelene.
 Det er lavere ungdomsledighet og sykefravær enn i Oslo generelt
 Bydelen har gode bostøtteordninger
 Ungdom bosatt i bydelen føler at de passer inn
Utfordringer i Bydel Grünerløkka
 Folk i bydelen har litt under gjennomsnittlig inntekt sammenlignet med hele
Oslo, og høy andel med lavinntekt, og det er store forskjeller internt i bydelen.
 Det er ikke nok barnehageplasser til bydelens 1 – 2 åringer
 Mange elever fullfører ikke videregående opplæring til normert tid
 En høy andel har sosialhjelp som hovedinntektskilde sammenlignet med Oslo og
landet som helhet. En svært høy andel som mottar sosialhjelp har barn.
 Det er høy arbeidsledighet sammenlignet med Oslo ellers
 Bydelen har høy andel trangboddhet både blant familier og enkeltpersoner.
 Det rapporteres at folk føler seg utrygge på kveldstid
 Politiet rapporterer flere anmeldelser for straffbare forhold i BGA enn i mange
andre bydeler i Oslo, uten at det nødvendigvis betyr at antatt gjerningsperson er
bosatt i bydelen.
 Det er høy bruk av cannabis og ungdom opplever å bli utsatt for mer vold enn i
Oslo ellers
 Det er store interne forskjeller i bydelen, delbydel Hasle og Løren kommer best
ut og delbydel Grünerløkka vest, Dælenenga og Sinsen ofte kommer dårligst ut
Betydningen av oppvekst- og levekårsforhold for folkehelsen
Gode oppvekst og levekår bidrar til å utjevne de sosiale ulikhetene i helse.
Barnehager og skoler er viktige arenaer for å påvirke folkehelsen positivt. Videre
utdanning har også betydning for helsen, da den bidrar til økt kompetanse og
ferdigheter, bedre arbeidsvilkår og tryggere inntekt. Dette gir bedre muligheter for
å lage et godt liv for seg selv og sine, bygge nettverk og pleie sosiale relasjoner. All
forskning viser også til at de med høyere sosial status også har bedre forutsetning
og forståelse for å ta i bruk informasjonen om helsebringende atferd og valg.
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4 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
4.1

Fysisk miljø

Lavterskel aktivitet og tilgang til attraktive nærmiljøer er viktige faktorer for mål
innen klima, miljø og folkehelse i Oslo kommune. Historisk sett har BGA vært en bydel
preget av industri og store bygårder, men også nærhet til grøntområder og Akerselva.
Stadig befolkningsvekst og utbygging av areal i bydelen krever et bevisst fokus for å
bevare og opprette gode og felles arealer.
4.1.1

Tilgang til grøntområder, rekreasjonsområder, natur og friluftsliv

BGA har ingen umiddelbar nærhet til marka, noe som gjør at innbyggerne ikke har en
lett tilgjengelig vei til natur og friluftsområder. Derfor er offentlig grøntareal13 desto
viktigere.
Siden 2006 har andelen som bor innenfor 300m fra et grøntområde økt i hele Oslo og
indre by. Det er et resultat av politisk forankrede strategier for byutvikling i Oslo
kommune. Spesielt har nyutviklede boligområder etablert nye grøntområder i takt
med utbyggingen.

Figur 37 Tilgjengelighet til grøntarealer (prosent)

Omtrent 40 % av Oslos befolkning bor i indre by, og 25 % av arealet i indre by er sikret
til «grønne» arealformål. Det betyr ikke at det er den reelle summen av grøntareal.
Grøntregnskapet for Oslo i 2019 viser tydelig forskjell på bydelene i Oslo. Hele indre
by har svært lav kvadratmeter med grøntareal per person, BSA lavest med 22m² og
BGA nest lavest med 24m². Dette står i sterk kontrast til bydelene i vest og BSN som

Åpne grøntarealer = offentlige parker, hager, kirkegårder og lignende utelukkende til bruk for gående og syklende,
samt utendørs sportsanlegg og private grønne arealer gratis tilgjengelig for publikum.
13
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alene har 230m². Dette skyldes i stor del at disse bydelene har lavere befolkning og
store marka-områder.

Figur 38 Grøntareal fordelt på bydeler, faktisk m² per person, 2019

Bydelen forvalter en stor del av de mindre parkene, lekeområdene og grøntarealene
selv, i form av enklere vedlikehold, klipping og stell. Bydelen har god lokalkunnskap og
dialog med bydelens befolkning. Spesialkompetanse kjøpes inn ved behov, for
eksempel ved større rehabiliteringsoppgaver.

Figur 39 Kart som viser Bydel Grünerløkkas ansvarsområder
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Bydelsadministrasjonen har ansvaret for følgende anlegg:
Alexander Kiellands plass – 8,7
daa14
Birkelunden – 16,3 daa
Bülow Hanssens plass – 4 daa
Dette er et fint sted (nordøst for
Teglverket bhg, Sukkertoppen)
Einar Tambarskjelves plass (krysset
Christies gt/Dælenenggata)
Hallénparken – 13,5 daa
Hasleparken – 10,3 daa
Idunsgate gatetun
Johan Sverdrups plass

Lakkegata gatetun (kun det grønne og
benkene)
Olaf Ryes plass
Paulus plass – 4,4 daa
Rathkes plass
Rodes plass
Schous plass
Sinsenjordet
Sofienbergparken – 74 daa
Sofienberg gatetun (kun det grønne og
benkene)

Tabell 8 Bydel Grünerløkkas ansvarsområder

Bymiljøetaten (BYM) har ansvar for de øvrige offentlige friområdene, som:
- saksbehandling når det gjelder forsøpling, strøing og feiing i gater og på fortau
- ansvar for alle trærne i bydelens parker
- belysning i parker og gater/fortau
- Akerselva miljøpark, inkludert alle grønne parker som ligger ned mot
Akerselva, herunder Kuba, Nedre Foss, Grünerhagen park med flere.
- Tøyen kulturpark, inkludert Sirkustomta og Snippen
- Dælenenga idrettsplass, inkludert lekeplass/grøntanlegg ved idrettsanlegget.
- Teglverkstomta (Valle)
- Furulunden, grøntområde nord for Ola Narr (forlengelse av Tøyen kulturpark)
- Jenny Braatens plass (nord for Carl Berners plass)
Da flere av BYM sine oppgaver gjelder bydelens områder eller nærliggende områder
er det helt nødvendig med god dialog og samarbeid for å ivareta områdene på en best
mulig måte.
4.1.2
Reisemiddelfordeling
I 2018 hadde Oslo og Akershus en bilandel på under 50 %. 36 % av den voksne
befolkningen i Oslo eier ikke bil, og endringer fra 2014 til 2018 viser at flere bor i en
husholdning uten tilgang til bil (henholdsvis fra 32 % til 40 %). Oslo har størst
elbilandel i hele Norge.
Oslo kommune har et mål om å øke andel reiser med kollektivtransport, til fots og med
sykkel. Andel som reiser med bil i Oslo har falt fra 35 % i 2009 til 27 % 2018. Samtidig
har kollektivtransportandelen og andelen som går økt. I 2018 foregikk over 27 % av
daglige reiser til fots og 34 % brukte kollektivtransport.
14

Daa = dekar
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Figur 40 Reisemiddelfordeling i Oslo, andel, 2009 - 2018

Rundt 79 % av barn på grunnskolen i Oslo går til skolen, mens 9 % reiser kollektivt, og
7 % blir kjørt med bil. Mye tyder på at det ikke har vært noen stor endring i hvordan
barna i Oslo reiser til og fra skolen de siste 10 årene, men når barn blir spurt om
hvordan de ønsker å reise til og fra skolen er det mange som sier de ønsker å sykle.
Dessverre er det slik at barn og foreldre i Oslo er utrygge i trafikken og for å møte
fremmede, særlig i indre by. Av den grunn fremhever Oslo kommunes sykkelstrategi at
et sentralt mål er å øke syklisters trafikksikkerhet og trygghetsfølelse. I følge
strategien for 2015 - 2025 er 8 % av alle hverdagsreiser i Oslo med sykkel. Det er et
mål å øke dette til 16 %.
I 2018 var 11 % av arbeidsreisene på sykkel i Oslo. I desember - februar 2020
registrerte sykkeltellerne 43 % flere passeringer enn i samme periode vinteren 2019.
Det er store forskjeller i sykkelbruk mellom ulike grupper av befolkningen og bydeler i
Oslo. Menn i aldersgruppen 35 – 65 år er sterkt overrepresentert. Samtidig ønsker
andre innbyggere også å bruke sykkel.
Plan for sykkelveinettet i Oslo beskriver hvor det planlegges sykkeltilrettelegging. De
siste fire årene er det tilrettelagt cirka 50 kilometer ny sykkelvei i Oslo. Planen
inkluderer 8 byruter innenfor ring 3. 6 av byrutene inkluderer gater i BGA.
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Kollektivtilbud
Dagens kollektivtilbud i BGA utgjøres av T-bane, trikk, tog og buss.
T-bane
Holdeplass
Carl Berner
Sinsen
Hasle
Løren

Linjenummer
5
4 og 5
5
4

Linjenavn
Ringen
Ringen/Sognsvann-Vestli/Bergkrystallen-Vestli
Sognsvann - Vestli
Bergkrystallen - Vestli

Tabell 9 T-banens holdeplasser i BGA i 2020

Trikk
Linjenummer
L11
L12
L13
L17

Linjenavn
Majorstuen – Storo – Grefsen Stasjon
Majorstuen – Storo – Grefsen Stasjon
Bekkestua – Storo – Grefsen Stasjon
Rikshospitalet – Sinsen – Grefsen stasjon

Tabell 10 Trikkens holdeplasser i BGA i 2020

Innenfor bydelens grenser betjener trikken disse holdeplassene: Hausmannsgate,
Heimdalsgata, Lakkegata, Sofienberg, Carl Berners plass, Rosenhoff, Sinsenterrassen,
Sinsenkrysset, Birkelunden, Olaf Ryes plass og Schous plass.
Tog
Gjøvikbanen har ett stoppested i bydelen; Tøyen stasjon, og Alnabanen passerer
gjennom bydelen. Alnabanen er en 5,2 km lang jernbanestrekning for godstrafikk
mellom Alnabru og Grefsen i Oslo.
Buss
Linjenummer
L20
L21
L23
L24
L28

Linjenavn
Skøyen – Galgeberg
Tjuvholmen – Helsfyr T
Lysaker – Simensbråten
Fornebu – Brynseng T
Fornebu – Økern T

L30
L31
L31E
L33
L34
L54
L60
5N
11N
12N

Bygdøy – Nydalen
Snarøya – Grorud
Fornebu – Kalbakken
Filipstad – Ellingsrudåsen T
Tåsen – Ekeberg hageby
Kjelsås - Tjuvholmen
Vippetangen – Tonsenhagen
Jernbanetorget – Vestli T
Majorstuen - Kjelsås
Majorstuen - Kjelsås

Antall stopp i bydelen
4
6
3
3
7
4
5
3
6
3
3
4
3
3
3

Tabell 11 Busslinjer i BGA
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Innen bydelens grenser betjener bussene disse stoppestedene: Københavngata, Carl
Berners plass, Carl Berners plass T-bane, Helgesensgate, Munchmuseet, Sannergata,
Fougners vei, Einars vei, Gladengveien, Hasle, Birkelunden, Dælenenga, Tøyen St,
Hasle kirke, Haslevangen, Sinsenkrysset, Sinsenveien, Sinsenterrassen, Sinsen T,
Rosenhoff, Lørenvangen, Københavngata, Sofienbergplassen, Birkelunden,
Biermannsgate, Sars gate, Telthusbakken, Møllerveien, Jakob kirke.
4.1.3 Trafikkforhold
Innfartsårer til Bydel Grünerløkka
Marcus Thranes gate/Christian Michelsens gate
Uelands gate (fra nord)
Waldemar Thranes gate
Storgata ved Brugata
Hausmanns gate ved Vaterland
Hagegata mot Tøyengata
Kjølberggata mot Finnmarksgata
Ensjøveien mot Økernveien
Grenseveien ved St. Jørgens vei
Rundkjøring ved Mailundveien/Trondheimsveien
Sinsenkrysset inngående til Trondheimsveien
Sinsenkrysset utgående fra Trondheimsveien
Ring 3/E6 ved Valle Hovin/Ulven
Sinsenkrysset – Tunellen

ÅDT
Tungtrafikk
19 000
6%
15 000
10 %
10 300
7%
6 500
17 %
7 300
7%
13 600
7%
8 600
6%
12 000
7%
14 000
6%
35 000
10 %
12 103
7%
45 300
8%
41 700
7%
72 000
9%

Tabell 12 Årsdøgntrafikk og tungtransport i prosent, 2019

Ring 2 er den største og mest trafikkerte veistrekningen i BGA, og bydelen grenser
mot trafikkerte veier som Ring 3/E6 i øst og nord og mot Ring 1 i sør. Den mest
trafikkerte strekningen og innfartsåren til bydelen er Sinsenkrysset og Lørentunellen
med årsdøgntrafikk (ÅDT) på 72 000 og 9 % tungtrafikk. Etableringen av tunellen har
medført store endringer i kjøremønstret i tilliggende gater og luftkvaliteten er bedret.
4.1.4 Idrettsanlegg, anleggsdekning og bruk
Oslo er den byen i Norge med størst underkapasitet på idrettsanlegg, dette gjelder
spesielt indre by. Mellom 2004 og frem til 2011 hadde BGA størst kapasitet på
idrettshall per innbygger i Oslo, men med den enorme økningen av innbyggere dalte
denne kapasiteten drastisk. I dag har bydelen for få anlegg til å møte etterspørselen
og en utfordring med tanke på areal. En del anlegg er ikke aktuelt i bydelen på grunn
av beliggenhet og andre forhold, og bydelens befolkning må benytte seg av anlegg i
nærliggende bydeler. I et forsøk i å styrke kapasiteten er det satt opp en midlertidig
hall ved Botanisk hage, og etter hvert kommer flerbrukshall på Løren og på
Dælenenga, samt en permanent hall sammen med nytt bad i Tøyenparken.
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Figur 41 Idrettshaller, innbyggere per hallflate, 2004 – 2018

Når det gjelder fotballbaner har bydelen lavest dekning (2079 barn per spilleflate) i
Oslo etter BSH. BGA har god dekning med 893 barn per spilleflate, men det er Bydel
Nordre Aker (BNA) og bydelene i sør som har best dekning. Det utredes muligheter for
etablering av flere anlegg i BGA, og bydelen har i 2020 gitt innspill til BYM om behov
for utredning og gjennomføring av:
- Nytt svømmeanlegg i tillegg til Tøyenbadet
- Renovering og ferdigstillelse av basketballbanen på Grünerløkka ballbinge
- Toaletter på Caltextomten på Tøyen
- Gjennomgang av bedret belysning, herunder blant annet Hallénparken
- Flere turstier sentralt i bydelen
- Inngjerding av friområde for hund på Ola Narr
- Bedre merking av friluftsmuligheter fra og i bydelen
- Bülow-Hanssens plass ved Carl Berner plass
- Utrede muligheten for at området Botanisk Hage—Tøyenparken—Ola Narrskogen—Solhaug (“Hasleparken”) kan bli et sammenhengende parkdrag
- Utvikle og bevare Akerselva Miljøpark som rekreasjonsområde
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4.1.5 Støy
Støy defineres som uønsket lyd, og helseskadelig støy er i Forskrift om begrensning av
støy i Oslo kommune definert som: 1. fysiologiske forstyrrelser, f.eks. alvorlige
søvnforstyrrelser, 2. psykiske forstyrrelser, f.eks. ødelagt trivsel i arbeidssituasjon
eller hvileperioder eller andre psykiske lidelser og 3. organskade, f.eks. hørseltap
eller andre somatiske lidelser.
Typiske støysaker og støykilder er: 1. bygge- og anleggsvirksomhet, industri og
gatefeiing og rengjøring, 2.trafikk i luft, til sjøs og på land, 3. i/ved boliger og andre
bygninger og 4. anlegg for sport og idrett, skytebaner.
Det skilles mellom tre ulike støysoner og det er graderinger innen de ulike støysonene
avhengig av lovverk/retningslinjer, hvor rød er verst og grønn best.
Bydelsoverlegen, ved miljørettet helsevern, har myndighet etter folkehelseloven til å
gi dispensasjoner og tillatelser til støyende aktiviteter og kan også pålegge kildeeiere
å iverksette støytiltak om disse er til sjenanse for omgivelsene.
Positive miljøfaktorer
Oslo kommune har et mål om å redusere innbyggernes støybelastning og et av
tiltakene som er gjort er å etablere stille områder. I et stille område kan du gå tur,
leke, trene, hvile og være skjermet fra støy. Rundt halvparten av Oslos befolkning bor
nærmere enn 500 meter fra et stille område. De stille områder i Bydel Grünerløkka er:
Akerselva, Tøyenparken og Botanisk Hage og Hovinbekken.

Figur 42 Stille områder - vedtatt i Oslo kommune
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Negative miljøfaktorer
Det kan være mye støy fra trikk, T-bane og tog. I bydelen går trikketraseene fra
sentrum, via Storgata og deler seg ved Nybrua, hvor linjene deler seg og går videre til
Torshov - og Grefsen. Trikken til Grefsen følger Trondheimsveien til Sinsenkrysset og
trikken til Torshov følger Thorvald Meyers gate til Birkelunden og videre opp Toftes
gate/Vogts gate til Torshov. T-banen går for det meste i tunell fra Tøyen til Carl
Berner, videre til Sinsen og til Hasle. Mellom Hasle og Økern går T-banen utenfor
tunnel. Mellom Sinsen og Økern ligger Løren stasjon i tunell. Det går to jernbanespor
gjennom bydelen; Alnabanen går fra Sinsenkrysset gjennom Sinsen og mellom Hasle
og Løren til Økern. Gjøvikbanen krysser bydelen fra Sinsenkrysset, via Tøyen stasjon
og videre mot Kampen.

Figur 43 Støy fra bane (gjennomsnitt)

Støy fra vei knytter seg til ÅDT og andelen tungtrafikk15, samt trikken som har trase i
gaten.

15

Se kapittel 4.1.3 Trafikkforhold
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Figur 44 Støy fra vei (gjennomsnittlig)

4.2
4.2.1

Biologisk miljø
Avfall- og miljøstasjoner

I bydel Grünerløkka ligger det to minigjenbruksstasjoner, Sofienbergparken og Løren,
som folk i området kan benytte for å levere det avfallet en kan bære med seg.
4.2.2

Skadedyr

Skadedyr kan påføre eiendom og bygninger skader, og medføre psykisk belastning.
Bydelsoverlegen gir råd/veiledning og kan fatte vedtak om forebygging/utrydding av
skadedyr og kan føre tilsyn med utførte skadedyrbekjempelser. Godkjente
skadedyrbekjempere skal alltid benyttes og substitusjonsprinsippet (minst mulig bruk
av gift) skal følges, og nabo(er) skal varsles.
Skadedyr i boliger
De mest utbredte skadedyrene i tilknytning til boliger er kakerlakker, sølvkre,
skjeggkre, veggedyr og insekter.
Rotteplager
Rotter er en utfordring i Oslo og følges opp på bakgrunn av henvendelser fra
publikum. Vann- og avløpsetaten mottar meldinger og gjør tiltak i kummene i området
rotten(e) er observert. Rotter på eiendommer eller ved virksomheter er bruker og
eiers ansvar og det følger plikter om at disse skal iverksette forebyggende og
utryddende tiltak.
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4.3
4.3.1

Kjemisk miljø
Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er
radonkonsentrasjonen normalt lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og
oppkonsentreres i vårt innemiljø. Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig
og innenfor anbefalte grenser. Siden radon er medvirkende årsak til rundt 300
lungekreftdødsfall årlig, er det et mål at alle har målt radon i egen bolig og følger opp
med tiltak om nødvendig.
Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i grunn- og videregående skoler og
offentlige og private barnehager. Alle skoler og barnehager skal ha så lave
radonnivåer som det er praktisk mulig å få til, og årsmiddelverdien skal være under
grenseverdien referert til i strålevernforskriften. Bydelsoverlegen, ved miljørettet
helsevern, følger opp radon ved tilsyn.
Aktsomhetskartet viser at det i området fra sentrum, Botanisk hage og deler av
Tøyenparken er særlig høy aktsomhet (mørk lilla). Store deler av bydelen har moderat
til lav aktsomhet, mens det er usikker aktsomhet fra Carl Berner, gjennom
Sofienbergparken og oppover mot Torshovdalen.

Figur 45 Radon (aktsomhetskart)
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4.3.2

Luftkvalitet/luftforurensning

Figur 46 Luftforurensing

Luftforurensningen skyldes i hovedsak trafikk, men det skyldes også vedfyring
vinterstid. Det gjennomføres luftkvalitetsmålinger i og rundt hele Oslo som gir varsel
dersom målingene er for dårlige, og det gjøres beregninger for de neste dagene.
Luftkvaliteten deles inn i rød, gul og grønn sone, der grønn sone er tilfredsstillende
luftkvalitet. BGA ligger i all hovedsak i rød sone, med unntak av øvre del av Løren, der
området øst for Lørenveien ligger i gul sone. Dette skyldes i hovedsak at ring 3 er lagt
i tunell.
4.3.3

Inneklima barnehager og skoler

Bydelsoverlegen er delegert myndighet for godkjenning og tilsyn etter forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler og lignende. Miljørettet helsevern gir råd
og veiledning til barnehager, skoler og foresatte. Bydelen er også delegert myndighet
for godkjenning og tilsyn etter barnehageloven. Disse to godkjenningsmyndighetene er
organisert uavhengig av hverandre, men samarbeider.
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Barnehager:
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Figur 47 Godkjente barnehager

I bydelen er det for tiden 36 godkjenningspliktige barnehager, hvor 1 ikke er godkjent.
Barnehagen under behandling er en ny barnehage, som mangler tilsyn. Grünerløkka
åpen barnehage er ikke godkjenningspliktig, men er allikevel oppført i oversikten, da
bydelsoverlegen fører tilsyn med barnehagen.
Skoler:
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Figur 48 Godkjente skoler

Det er for tiden 11 godkjenningspliktige skoler i bydelen og samtlige er godkjente.
Språksenteret er ikke godkjenningspliktig, men er oppført i oversikten, da
bydelsoverlegen fører tilsyn med skolen.

4.4

Sosialt miljø

Fysiske omgivelser, kulturelle miljø og sosiale relasjoner sier noe om trivsel,
livskvalitet, manglende sosial støtte og ensomhet.
4.4.1

Organisasjonsliv og frivillighet

Frivillighet fører med seg mange positive ringvirkninger. Forskning viser at frivillig
arbeid blant annet bidrar til økt livskvalitet, styrket stedsidentitet og økt
samfunnsdeltagelse. Frivillighet bidrar til å gjøre nærmiljøet varmere, mer
inkluderende og tryggere. I tillegg bidrar frivillighet til å løse utfordringer knyttet til
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folkehelse, ensomhet og utenforskap. Mange av bydelens innbyggere over 45 år bor
alene og ensomhet er en stor utfordring. Det er derfor behov for at bydelen tar større
ansvar for, og initiativ til å samle trådene rundt de ulike arenaene for frivillighet.
Bydelen har mange ressurspersoner i alle aldersgrupper som bidrar på ulike måter,
men det er utfordrende for bydelen å ha full oversikt over all frivillighet. Frivilligheten
er stort sett knyttet til ulike frivillige organisasjoner og foregår gjennom
idrettsorganisasjoner, kulturtilbud, tros- og livssamfunn, velforeninger, borettslag og
andre interesseorganisasjoner og enkeltfrivillige. Den største frivillige aktøren i Oslo
er idretten, og de fleste idrettslagene i Oslo er organisert i landets største
idrettskrets, Oslo idrettskrets (OIK).
For å stimulere til økt frivillig engasjement og understøtte allerede frivillige krefter i
bydelen kan alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltstående personer som har
tilknytning til bydelen søke om frivillighetsmidler. Antall søknader til
frivillighetsmidler har hatt en jevn økning de siste årene. I 2019 vedtok bydelens
politikere en ny tilskuddsordning på midler til nærmiljøtiltak. Ordningen skal gjøre det
enklere både å søke og å rapportere på alle slags åpne nærmiljøaktiviteter og
arrangement som skaper sosiale møteplasser og som fremmer egenaktivitet,
inkludering og fellesskap. Midlene er ikke utlyst for 2020 grunnet korona. For å løse
utfordringer i forhold til koordinering av frivillighet mot behov hos enkeltpersoner
eller til aktiviteter har bydelen gått digitalt og tatt i bruk appen Nyby.
4.4.2

Omfang kulturtilbud og sosiale møteplasser

Bydelen er kjent for sitt kulturliv, og har generelt mange konsertscener, puber, barer
og kafeer og restauranter.
Skjenkesteder
Næringsetaten har innvilget totalt 384 bevillinger (pr. april 2020) i bydelen fordelt
på: 188 serverings- og skjenkebevillinger, 142 serveringsbevillinger og 54
salgsbevillinger.
Ungdomstilbud
Sinsen kulturhus, Dragen fritidsklubb og X-Ray ungdomskulturhus utgjør bydelens tre
fritidsklubber. Klubbene samlet gir et tilbud til unge fra 4. klasse opp til 20 år.
Klubbene har ulik innretning for å kunne imøtekomme ungdommens ulike interessefelt.
De tilbyr et mangfold av aktiviteter som skal bidra til å styrke ungdommens
mestringsfølelse og utruste ungdommen med sosial kapital. Fritidsklubbene er åpne
møteplasser med lav terskel for deltagelse og skal favne alle ungdommer uavhengig
av sosioøkonomisk bakgrunn og interesser.
Den overordnende målsetningen til ungdomsarbeidet er å bidra til å redusere de
negative konsekvensene av levekårsforskjeller, gi tilgang til meningsfulle og
52

Helseoversikt for Bydel Grünerløkka 2020 - 2023

utviklende aktiviteter i trygge omgivelser. Samtidig skal de forebygge kriminalitet og
rus og annen uønsket aktivitet. Aktivitetene innrettes slik at alle skal kunne delta
uavhengig av familiens økonomiske ressurser eller andre hindre for deltagelse. Selv
små egenandeler og inngangspenger kan utgjøre en barriere for deltagelse. Bydelen
har derfor avskaffet alle former for betaling.
Nøkkeltall fra 2018 viser at 73 % av de unge i bydelen oppgir ingen deltagelse på
fritidsklubb eller lignende aktivitet den siste måneden. Bydelen har derfor en ambisjon
om å heve besøkstallene på bydelens fritidsklubber for å bidra til at flere av bydelens
ungdom har tilgang til en meningsfull fritid.
Eldresenter
Bydelen har tre eldresentre, Engelsborg, Sinsen og Grünerløkka. De fungerer som
sosiale møteplasser og har ulike aktiviteter og kulturtilbud for den eldre befolkningen.
Festivaler og arrangementer
Årlig arrangeres det flere festivaler med lokalisasjon i bydelen, deriblant
Øyafestivalen, Miniøya, PiP-fest, musikkfest og markedsdager.

4.5

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller
indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske,
fysiske og sosiale miljøfaktorer. Miljørettet helsevern er knyttet til folkehelseloven og
er regulert i Forskrift om miljørettet helsevern. Forskriften har som formål å fremme
folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, samt sikre befolkningen mot
faktorer i miljøet, biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale, som kan ha negativ
innvirkning på helsen. Miljørettet helsevern har myndighet til å føre tilsyn, behandle
søknader om godkjenning eller dispensasjon, ha oversikt over meldepliktige
virksomheter, klagesaksbehandling samt gi råd og veiledning.
Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern
Bydelsoverlegen, Grünerløkka smittevern og miljørettet helsevern er tilsynsorgan og
kan føre tilsyn ved alle typer virksomheter der allmenheten har adgang. Enkelte
virksomhetstyper er underlagt godkjennings- og meldeplikt og skal etterleve egne
forskrifter. Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til
enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Kommunens myndighet
kan utøves av kommunelegen dersom det er tidsnød.
Barnehage og skole:
Figuren viser status for når barnehagene og skolene sist hadde tilsyn i kategoriene
«Aldri», «Mer enn 3 år» og «Mindre enn 3 år». Tilsynsplanen tilsier at barnehager og
skoler ligger i tilsynsklasse «Rød» og skal ha tilsyn hvert 3 - 4 år.
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Figur 49 Tilsyn ved barnehager i BGA (status pr 10.06.2020)
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Figur 50 Tilsyn ved skoler i BGA (Status pr 10.06.2020)

Andre steder
Bydelen har godkjent 5 tatoveringsvirksomheter og ført regelmessig tilsyn med disse.
Bydelen har 3 svømmehaller, hvor Tøyenbadet, for tiden er stengt på grunn av
rehabilitering. Bydelen har også 7 solarier og 3 sykehjem. Siste tilsyn med
sykehjemmene var i forbindelse med en nasjonal tilsynskampanje i 2019. Alle disse
stedene er i rød tilsynsklasse og skal derfor ha tilsyn hvert 3 - 4 år.
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Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø – sammendrag
Ressurser i Bydel Grünerløkka
 Bydelen forvalter egne parker og sosiale møteplasser
 Basert på Oslo-tall kan vi anta at andel som reiser med bil er redusert, og
andelen som benytter kollektivtransport, gange og sykling har økt
 Bydelen har et godt kollektivtilbud
 Bydelen har mange sosiale møteplasser i form av kulturlokaler, kafeer, og
restauranter.
 Det er et godt system for tilsyn ved bydelens barnehager og skoler
Utfordringer i Bydel Grünerløkka
 Bydelen har nest lavest andel grøntareal per person i Oslo
 Det er store utfordringer knyttet til støy og luftkvalitet i bydelen, og det er
store områder med særlig høy forekomst av radon
 Bydelen har svært lav dekning av idrettshall og fotballbane per innbygger, og
har store utfordringer med areal for å kunne dekke etterspørselen
 Mange av bydelens sosiale møteplasser serverer alkohol og koster penger
 Det er ønskelig å øke andelen frivillige og unge som benytter fritidstilbud
Betydningen av fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø for folkehelsen i
Bydel Grünerløkka
Tettheten av ulike virksomhetstyper og bomiljøer medfører utfordringer knyttet til
folkehelsen i bydelen. I tillegg påvirker forhold som støy – og luftforurensing helsen
negativt. Sistnevnte er vurdert av verdens helseorganisasjon (WHO) som en av de
viktigste årsakene til tidlig død og uønskede helseeffekter, spesielt for de som
allerede er utsatt.
Sosiale møteplasser for alle aldersgrupper i nærmiljøet kan ha stor betydning for
den sosiale deltagelsen og opplevelsen av tilhørighet i fellesskapet. Det er spesielt
viktig for de som har lite ressurser og nettverk. Stedsutvikling- og miljø kan påvirke
mer enn sosial bakgrunn hvis grøntområder og sunne aktivitetsvalg gjøres
tilgjengelig. Om brukermedvirkning benyttes vil folk lettere benytte seg av
tilbudene og i det lengre løp kunne medføre endret livsstil.
Mange av miljøfaktorene har indirekte innvirkning på folkehelsen og må sees i
sammenheng med belastningen over tid. Det vil for enkelte miljøfaktorer også
kunne være individuelt i hvilken grad helsen påvirkes. Det tilstrebes derfor at helse
ivaretas i alle deler av bydelens planlegging og følges opp med uttalelser til saker
og ved helsekonsekvensvurderinger. For mer akutte folkehelseutfordringer vil
bydelsoverlegen vurdere om det er grunnlag for å fatte vedtak etter
folkehelseloven og smittevernloven.
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5 Helserelatert atferd
Helserelatert atferd kan ses på som en fast etablert helsevane som utføres
automatisk og ubevisst. Helsevaner kan være fysisk aktivitet, kosthold, røyking og
alkohol, og bidrar til å redusere eller bedre helsen.

5.1

Fysisk aktivitet

Det meste av data og forskning på fysisk aktivitet er på nasjonalt og regionalt nivå,
men kan allikevel gi oss en indikasjon på fysisk aktivitet blant befolkningen i bydelen.
De nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet er:
Alder
Barn og unge
Voksne og eldre
Gravide

Minutter
60 hver dag
75/150 hver uke
150 hver uke

Intensitet
Variert, moderat - hard
Høy/Moderat
Moderat

Tabell 13 Nasjonale faglige råd ang fysisk aktivitet

I tillegg anbefales det styrke for de store muskelgruppene og balanseøvelser for
voksne og eldre flere ganger i uken. Tiden i ro bør begrenses.
5.1.1

Deltagelse i idrett/fysisk aktivitet

I et folkehelseperspektiv, bør det stimuleres til deltakelse i idrett og fysisk aktivitet
på alle nivåer. Det er registrert 53 idrettslag i bydelen med til sammen 17598 aktive
medlemmer16. Idrettslagene representerer et stort mangfold av idretter. Bydelens
største idrettslag med 2642 medlemmer er Oslo Turnforening, og medlemsmassen i
bydelens idrettslag er størst i aldersgruppen 26+ år, både for kvinner og menn.

Figur 51 Antall aktive medlemmer i idrettslagene i BGA i 2018

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer
idrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.
16
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Figur 52 Antall medlemmer per idrett fordelt på kjønn i Bydel Grünerløkka i 2018

5.1.2

Fysisk aktivitet barn og unge

Den organiserte idretten representerer det desidert største fritidstilbudet for barn
og unge i bydelen. Det er flest medlemmer i alderen 6 - 12 år, med 436117 aktive
medlemmer i 2018 fordelt på 1928 gutter og 2433 jenter. Deltagelse i organisert
idrett for aldersgruppen 13 - 19 år synker markant, spesielt blant jentene, med 2100
aktive medlemmer fordelt på 1241 gutter og 859 jenter. Det er med andre ord et
stort frafall fra idretten i overgangen fra barne- til ungdomsidretten. Idretten blir
raskt spesialisert og seriøs, og dette kan være én av flere grunner til at barn og unge
slutter. Selv om en del ungdom faller i fra organisert idrett, erstatter mange det med
trening på treningssenter eller trening og fysisk aktivitet i egen regi.

Figur 53 Andel av hvor ofte elever i ungdom- og vgs. i BGA trener, 2018
Tallene viser medlemmer i idrettslagene som er geografisk beliggende i BGA, noe som betyr at medlemmene kan
bostedsadresse i andre bydeler. Tilsvarende er det for andre bydeler.
17
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Ungdata 2018 rapporterer at det i bydelen er færre på videregående som trener mer
enn tre ganger per uke enn i Oslo ellers (50 % mot 57%). Det er flere i bydelen som
bruker lang tid foran en skjerm i løpet av en dag enn gjennomsnittet i Oslo (38 % mot
33 % bruker mer enn 4 timer). Det er også færre som har vært eller er med i noen
organisert idrett etter at de fylt 10år enn i Oslo generelt.
Fritidsklubbene i bydelen tilbyr gratis variert fysisk aktivitet både inne i gymsal og ute
i nærområde. Dette er en viktig arena for fysisk aktivitet når barn og unge dropper ut
av idretten eller ikke har råd eller har interesse av deltagelse i organisert idrett.
Bydelens fysioterapeuter gjennomførte i 2019 aktivitetsgrupper med til sammen
1057 deltagere med mål om å opplevelse av mestring, bevegelsesglede sammen med
andre og knytte vennskapsbånd og styrke sosialt nettverk uansett funksjonsnivå
Gruppe
Bevegelsesgrupper for gravide på helsestasjon
Bevegelsesgrupper for ungdom
Bassenggrupper for barn på Sofienbergsenteret og Bøler bad
Ride fysioterapi grupper for barn
Gymgruppe for barn 9-13 år på Dragen fritidsklubb

Antall deltakere
180
36
570
159
112

Tabell 14 Antall deltagere i bydelens aktivitetsgrupper for barn og unge

Barnehagene
I perioden 2016 – 2019 gjennomførte bydelen et folkehelseprosjekt i barnehagene
med fokus på blant annet fysisk aktivitet og lek. Noen av målene var økt kunnskap om
motorisk utvikling, hvordan legge til rette for god utvikling og helseeffekter av økt
fysisk aktivitet. Noen av tiltakene var inspirasjonskurs og veiledning av
fysioterapeuter, ansvarliggjøring og implementering av fysisk aktivitet og lek i
barnehagenes planer, startpakke med utstyr og litteratur. Etter endt prosjekt viser
det seg at det var varierende måloppnåelse innen dette området.
5.1.3

Fysisk aktivitet hos voksne og eldre

Figur 54 Andel som aldri mosjonerer i Oslo og hele landet 1998 - 2015
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Levekårsundersøkelsen i 2015 viser at 70 % av Oslos befolkning mosjonerer ukentlig
eller oftere, mens 52 % følger helsedirektoratets anbefalinger. Andel som aldri
mosjonerer har sunket siden 1998, men har økt noe igjen siden 2012.
Fysioterapeutene i bydelens hjemmetjeneste har grupper for voksne og eldre på
Løkka+ og på Grünerløkka seniorsenter. I 2019 gjennomførte de totalt 460
gruppetimer. Hver uke gjennomfører de 11 ulike treningsgrupper med gjennomsnittlig
120 deltagere. Til sammen har de hatt 5475 deltagere på gruppene. Deltagerne
rapporterer bedre kondisjon, sterkere kropp og positive, psykiske effekter.

5.2

Kosthold

Barn og unge
Den landsomfattende kostholdsundersøkelsen blant spedbarn i Norge 2018 - 2019,
viser en positiv utvikling i spedbarns kosthold. De fleste barn fullammes de første fire
leveukene, men andelen synker frem til 6 måneders alder. Omtrent fire av fem
spedbarn får morsmelk ved 6 måneders alder og omlag 50 % ved 12 måneders alder.
96 % av barna får tilskudd med vitamin D i første levehalvår, 84 % ved 6 måneder og
73 % ved 12 måneder. Det har vært en nedgang i inntak av tilsatt sukker, og en økning
i inntak av grønnsaker, frukt og bær ved 1 års alder siden 2006 - 2007.
Ved 2 års alder er tilsatt sukker relativt lavt, med en nedgang i inntak av søte drikker
siden 2007. Det har vært en økning i inntak av grønnsaker, frukt og bær, men inntaket
av industrifremstilte fruktmoser har økt og inntak av frisk frukt har gått ned. Inntak av
mettet fett er over øvre anbefalte grense og utgjør 12,8 % av energiinntaket. Anbefalt
daglig inntak av vitaminer og mineraler er i hovedsak i tråd med anbefalingene, med
unntak av noe lavt inntak av jern hos jenter og vitamin D, men høyt inntak av vitamin A.
I barnehagen
Krav til barnehagens arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i
Barnehageloven, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og forskrift for
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Helsemyndighetenes retningslinjer ligger
til grunn for arbeidet med mat og måltider i barnehagen. Når retningslinjene blir fulgt,
får barna et mat- og måltidstilbud som fremmer helse, trivsel, utvikling og læring.
I perioden 2016 – 2019 gjennomførte bydelen et folkehelseprosjekt i barnehagene
med fokus på blant annet kosthold. Målet var at alle barn skal få et fullverdig og godt
forberedt måltid om dagen med tilstedeværende voksne. Noen av tiltakene var
kakefrie bursdager, forslagsliste til innkjøp av mat og brosjyre med informasjon. Ved
avslutning av prosjektet melder barnehagene varierende måloppnåelse innen dette
området.
På skolen og skolefritidsordning
Helsedirektoratet har nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltid i skolen hvor
målet er å bidra til at elevene sikres gode rammer for måltidene og god
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ernæringsmessig kvalitet på mat- og drikketilbudet. I BGA er det blant annet laget en
kravspesifikasjon for kantinedriften på Frydenberg skole som sier at menyen skal ha
sunne, smakfulle og næringsrike alternativer og variasjon av retter som er dette samt
begrenset tilbud av sukkerholdige drikker og matvarer.
Eldre og tilbud i helse- og omsorgstjenesten
Helsedirektoratet har nasjonale faglige retningslinjer for ernæring, kosthold og måltid
i helse- og omsorgstjenesten. Ernæringsstatus skal journalføres og en ernæringsplan
med tiltak skal igangsettes der bruker har for lite matinntak eller der det er behov.
Retningslinjene sier også noe om standardkost og spesialkost på institusjon og om
hensyn til kultur- og religion.
Generelt
Levekårsundersøkelsen i 2015 viser at folk i Oslo drikker minst sukkerholdig drikke i
landet og at det er redusert siden forrige levekårsundersøkelse i 2005.

5.3

Overvekt og fedme

Barn og unge

Figur 55 Andel (%) barn og unge registrert med overvekt og fedme i 2019

Forebygging av overvekt og fedme et er et nasjonalt satsingsområde i helsestasjon- og
skolehelsetjenesten. I 2019 ble det i helsestasjonens journalsystem, CGM
Helsestasjon, registrert 21 % overvekt og fedme blant barn og unge i barne- og
ungdomsskole og 15,65 % overvekt og fedme blant barn 0-5 år i bydelen. Tallene er
basert på veiing og måling på helsestasjonen, fra nyfødt til siste ved 4 år, og i
skolehelsetjenesten ved skolestartundersøkelse, 3. klasse og 8. klasse. Tallene fra
bydelen ligger rundt de nasjonale målingene for samme aldergrupper, men andelen
har økt de siste årene. På landsbasis er det flere jenter som lider av overvekt og
fedme, og i helseregion Sørøst er det lik eller litt mindre andel av 8 åringer som har
overvekt eller fedme.
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Voksne
På selvrapportert overvekt og fedme er det på landsbasis en økning i andel over tid,
og andelen er høyere ved lavere utdanningsnivå. Oslo rapporterer lavest andel
overvektige i form av BMI18≥ 27 av alle fylker i Norge.

Figur 56 Andel overvekt og fedme, selvrapportert, etter utdanningsnivå

5.4

Rus

Bruk av rusmidler kan i ytterste konsekvens føre til skader, sykdom og nedsatt
livskvalitet. Oslo kommune har som målsetting at færre innbyggere skal utvikle
rusproblemer, samt at personer med et rusproblem skal få bistand til å leve et
meningsfylt liv. Et redusert forbruk av rusmidler vil bety bedre folkehelse og mindre
ulikheter i folks helse.
Rusavhengighet
Rusmiddelavhengighet kan kjennetegnes ved et sterkt ønske om å innta rusmiddelet,
vansker med å kontrollere bruken, bruken opprettholdes til tross for skadelige
konsekvenser og prioriteres fremfor andre aktiviteter og forpliktelser. Den som har
rusproblemer kan oppleve flere negative konsekvenser som henger sammen og som
kan være utfordrende å snu.
Sosiale konsekvenser:
Langvarig bruk av rusmidler kan medføre en rekke sosiale utfordringer. Brukerplan
2019 viser at sentrumsbydelene har en større andel av mennesker med
rusutfordringer enn resten av Oslo og Norge. Bydelens beliggenhet trekker folk, og
det er lett tilgang til rusmidler og vanskelig å finne rusfri soner til de som ønsker seg
ut av rusmiljøet. I Oslo er det ønskelig å møte rusavhengighet og rusproblemer som et
helse- og sosialproblem fremfor et kriminalitetsproblem. De skal tilbys bistand, utfra
egne behov, til å leve et meningsfylt liv.
18

BMI = Kroppsmasseindex, selvrapportert vekt i kg dividert med kvadratet av høyde i meter
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Psykiske konsekvenser:
Personer med rusproblemer har ofte også en psykisk lidelse. I 2019 kartla BGA 528
personer med rusproblem. Av disse er 441 også registrert med en psykisk lidelse. Det
vurderes at 432 av disse har ulik grad av funksjonssvikt grunnet sin psykiske lidelse.
Fysiske konsekvenser:
Personer med rus og psykiske lidelser har i snitt minst 20 år kortere levetid enn
andre. Funn viser at dødeligheten i hovedsak skyldes; hjerte-, kar- og
lungesykdommer. Sykdommene er ofte umedisinert eller ikke kartlagt. Rusavhengige
som har levd med tungt rusmisbruk over lang tid kan også ha dårligere tannhelse. 326
personer med rusproblem i bydelen er registrert med fysiske helseplager som
medfører alt fra noen til omfattende og alvorlige konsekvenser. Til tross for kortere
levetid hos mange blir også flere i denne gruppen eldre og da med flere sammensatte
problemstillinger rundt egen helse og dermed økt omsorgsbehov.
Rus og ungdom
I 2018 oppga 20 % av elevene i ungdomsskolen og 69 % av elevene i videregående
skole i bydelen at de hadde vært tydelig beruset de siste 12 månedene. Det er et
betydelig større alkoholbruk blant ungdommen i videregående skole i Oslo vest enn i
Oslo for øvrig. I 2018 oppga 16 % i ungdomsskolen og 37 % i videregående skole i
bydelen at de hadde brukt hasj minst en gang de siste 12 måneder. Tilsvarende tall for
Oslo var 3,4 % i ungdomsskolen og 18,4 % på videregående skole.
Overdosedødsfall
Overdosedødsfall kan være forårsaket av alle illegale rusmidler og medikamenter, og
skjer som regel umiddelbart eller kort tid etter inntak. En rapport fra 2011 slår fast
at de fleste som døde av overdoser, døde i privat bolig. Dette kan ha sammenheng
med at de fleste ruser seg hjemme eller i annen privat bolig og at det å bo alene og
ruse seg hjemme er en risikofaktor for at overdosering får dødelig utgang. Rapporten
viste også at de aller fleste som døde hadde hatt kontakt med tiltaksapparatet i løpet
av året før dødsfallet. For de Oslo-tilhørende viste gjennomgangen at NAV sosial var
den instansen de sist hadde hatt kontakt med. Dette viser at det er av avgjørende
betydning for et godt overdoseforebyggende arbeid at bydelenes helse- og
sosialtjenester får en mer sentral rolle.
Gjennomsnittlig har det i Norge vært 266 narkotikautløste dødsfall årlig i perioden
2003 - 2018. 71 % av de som døde av overdose var menn og gjennomsnittsalderen har
økt fra 36 år til 44 år mellom 2006 og 2018. Oslo er det fylket med flest dødsfall, men
tallene er redusert siden 2016. Sentrumsbydelene, BSN og BSR har høyest antall,
men BGA har lavere tall enn de andre sentrumsbydelene. I BGA har tallene variert
mye, fra 5 i 2015 til 1 i 2017 til 3 i 2018.
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5.5

Tobakk og snus

Daglig røyking
I 2019 røykte rundt 9 % av befolkningen i Norge mellom 16 - 74 år daglig, omtrent like
mange kvinner som menn. I tillegg sier rundt 9 % at de røyker av og til. Det er flest
som røyker daglig over 45 år, færrest blant de yngste. Andelen som røyker daglig er
halvert på ti år, og lavest andel finner man i Oslo og Akershus. Utbredelsen av esigaretter og fordampere i den generelle befolkningen er svært lav
Det er store sosiale forskjeller når det kommer til bruk av tobakk, spesielt mellom de
ulike utdanningsgruppene målt i alderen 25 - 74 år. 21 % av de med kort utdanning
(ungdomsskole) røykte daglig i 2019, 11 % av de med videregående skole og 4 % av de
med universitets-/høgskoleutdanning. I 2015 ble det anslått at om lag 6 300 dødsfall i
Norge kunne tilskrives røyking. Tobakksrøyk er den viktigste risikofaktoren for
dødsfall i befolkningen under 70 år, og den største risikofaktoren for tapte leveår i
hele befolkningen..
Ungdom
Rundt 2 % av ungdom mellom 16 og 24 år røykte daglig i 2019, 2 % gutter og 1 %
jenter. Dette tilsvarer om lag 12 000 personer. I tillegg sier 17 % at de røyker av og
til. På ti år er andelen som røyker kraftig redusert, fra 17 % til 2 %.
Gravide
I 2018 røyket rundt 2 % av gravide ved slutten av svangerskapet og 4 % daglig eller av
og til ved begynnelsen av svangerskapet. I 1999 var tallene henholdsvis 18 % og 26 %.
Snusbruk
Samtidig som tobakksalget har gått ned har snussalget økt betydelig. I 2019 brukte
rundt 14 % av befolkningen mellom 16 – 74 år snus daglig og rundt 4 % av og til. Det
har vært en dobling i andelen som bruker snus de siste ti årene, noe som i hovedsak
skyldes den kraftige økningen blant ungdom. Blant menn har andelen gått opp fra 11 20 %, mens snusbruken blant kvinner har gått fra 2 - 7 %. 20 % av unge i alderen 16 –
24 år sier at de bruker snus daglig, i tillegg sier 7 % at de bruker snus av og til. De
siste ti årene har andelen økt fra 14 til 20 %, mest blant kvinner (fra 7 % - 14 %).

5.6

Abort

Bydelen hadde i 2016 den tredje høyeste forekomsten av abort i alderen 20 – 24 år i
Oslo, men det har generelt vært en nedgang av abort siden 2011.
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Figur 57 Utførte svangerskapsbrudd, 20- 24år, pr 1000 person, 2011 – 2016

5.7

Seksualatferd

God seksuell helse betyr å ha en positiv og respektfull tilnærming til seksualitet og til
seksuelle relasjoner. Å ha en positiv holdning og følelse for egen kropp og kunnskap
om kropp og seksualitet bidrar til tryggere seksuell identitet, gode og trygge
seksuelle erfaringer og sunnere handlingsmønstre fri fra tvang, diskriminering og vold.
De siste årene har den rapporterte forekomsten av klamydia økt betydelig i Oslo, noe
som kan skyldes seksualatferd, ulikt helsetjenestetilbud og utbredelse av
klamydiatesting.19

19

Se kapittel 6.4.
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Helserelatert atferd - sammendrag
Ressurser for Bydel Grünerløkka






Det er mange barn (6 – 12 år) i bydelensom deltar i organisert idrett
Det kan antas at barn i barnehage, skole/skolefritidsordning og eldre på
institusjon tilbys et sunt og næringsrikt kosthold basert på veiledere og
nasjonale anbefalinger
Færre unge drikker alkohol i bydelen enn i Oslo generelt, og det har vært en
stor reduksjon i antallet unge og voksne som røyker
Antall overdosedødsfall kan synes å være noe redusert

Utfordringer for Bydel Grünerløkka






Deltagelse i organisert idrett er lav blant ungdom og blant den voksne
befolkningen i bydelen, men det antas at en del trener på treningssenter eller i
egen regi
Det er betydelig færre jenter som er fysisk aktive
Det kan antas at færre enn 52 % følger helsedirektoratets anbefalinger om
fysisk aktivitet
Det er økende overvekt og fedme i befolkningen, selv om andelen blant barn
ikke er nevneverdig annerledes enn landssnittet




Det er registrert en god del rusproblemer i bydelen, og de fleste har i tillegg
sosiale-, psykiske- og fysiske problem
Det er betydelig flere unge i bydelen som benytter hasj enn i Oslo generelt, og
det har vært en økning av snusbruk i alle aldergrupper

Betydningen av helserelatert atferd for folkehelsen
At fysisk aktivitet og sunt kosthold fremmer helse i form av flere gode leveår og
livskvalitet er godt dokumentert. Allikevel er inaktivitet en av de største
folkeheleutfordringene vi har i Norge, og dårlig kosthold er på globalt nivå den
største risikofaktoren for flest tapte leveår grunnet tidlig død. Et aktivt liv og et
sunt og variert kosthold er viktig for normal vekst og utvikling helt fra man er
fosterlivet og kanskje spesielt under utvikling i barne- og ungdomsårene.
Høyt og langvarig bruk av alkohol og andre rusmidler øker risikoen for andre
fysiske- og psykiske lidelser/skader betydelig. Sjansen for å utvikle et rusproblem
antas å være større om man starter tidlig eller om man ikke har noe å ta seg til i
nærmiljøet.
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6 Helsetilstanden
Helsetilstand er forhold vedrørende helse og sykdom hos individ og
befolkningsgrupper, og den påvirkes av flere forhold som livsstil, kjønn,
levekårsforhold, demografi og arv.

6.1

Forventet levealder og dødelighet

Forventet levealder gir en pekepinn på hvordan det står til med folkehelsa. I perioden
2013 – 2017 var forventet levealder fra fødsel blant menn i bydelen 76,5 år og 80,6
år for kvinner. Levealderen har økt siden forrige måleperiode, men bydelen kommer
dårligst ut av alle bydelene i Oslo blant kvinner og nest dårligst ut blant menn.
Forskjellene mellom bydelene i vest som lever lengst og BGA er hele 7,1 år blant menn
og 6,6 år blant kvinner.

Figur 58 Forventet levealder ved fødsel i perioden 2013-2017

Figur 59 Alle dødsårsaker per 100 000 innbygger i perioden 2014 - 2017

Bydelen har vesentlig høyere dødelighetstall hos menn og kvinner enn i Oslo som
helhet. Forskjellene i dødelighet henger sammen med de sosiale forskjellene mellom
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bydelene. Dødelighet varierer på bakgrunn av sosial status, målt i yrke, utdanning
eller inntekt. Det finnes ikke tall på dødelighet på delbydelsnivå, men basert på at det
er forskjeller på sosial status innad i bydelen, spesielt utdanningsnivå, er det er
sannsynlig å anta at det vil være forskjeller innad i bydelen.

6.2

Nedsatt funksjonsevne

Begrepet nedsatt funksjonsevne anses ofte å være synonymt med
funksjonsnedsettelse og redusert funksjonsevne. Nedsatt funksjonsevne kan sies å
foreligge når en kroppsdel eller en av kroppens fysiske eller kognitive funksjoner er
tapt, skadet eller på annen måte nedsatt.
I følge WHO sitt klassifiseringssystem, International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF), består funksjonshemming av tre elementer:
funksjonsnedsettelse, aktivitetsbegrensning og deltakelsesbegrensning.
Funksjonshemning kan basert på dette sies å være individ- og samfunnsbetinget, i og
med at et individs deltakelse i samfunnet kan begrenses knyttes til nedsatt
funksjonsevne.
Hjemmetjeneste
Per august 2020 mottar 51 voksne med utviklingshemning hjelp i eget hjem20.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
BPA er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med
langvarig og stort behov for personlig assistanse. I BGA er det flest i aldersgruppen
18 – 49 år som har BPA, og det er generelt et stort trykk på søkere.
Alder
0 - 17 år
18 - 49 år
50 - 66 år
67 - 74 år
SUM

Antall
221
21
5
2
30

Tabell 15 Antall tjenestemottakere med BPA per 31.07.2020 i BGA

Dagsenterplass og andre aktivitetstilbud
Bydelen kjøper 9 dagsenterplasser til personer med utviklingshemning av andre
leverandører, og har nylig startet opp eget dagsenter i Østerdalsgata 7. Der er det nå

Informasjon om boliger og arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne finner du i kapittel 3.8
Sysselsetting og kapittel 3.9 Bolig.
21
Bydelen betaler for en BPA-ordning til et barn i som har flyttet til annen bydel ut 2020
20
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5 brukere, men målet er å ha rundt 10 plasser i løpet av 2021. Haven aktivitetssenter i
Sofienberggata 7 er et nærmiljøprosjekt og dagsenter, der det blant annet er brukere
med funksjonshemninger, utviklingshemninger, utfordringer med psykisk helse, eldre.
Totalt sett er det rundt 40 brukere som benytter seg av aktivitetssenteret, og av
disse har rundt 20 en utviklingshemning.

6.3
6.3.1

Smittsomme sykdommer og vaksinasjoner
Smittsomme sykdommer

BGA ved bydelsoverlegen har gjennom MSIS22, oversikt over alle meldte tilfeller av
meldingspliktige smittsomme sykdommer i bydelen. Høy vaksinasjonsdekning, godt
smittevern og effektivt overvåkingssystem er fortsatt viktig for å holde
infeksjonssykdommene under kontroll.
Influensa
Det har vært en økning av influensavaksinerte i bydelen og i Oslo siden 2015, men i
forhold til Oslo generelt er det over 10 % færre som tok vaksinen i BGA i 2018/2019
sammenlignet med Oslo som helhet. Differansen har økt for hvert år.

Oslo
Bydel Grünerløkka

2015/2016
23,1
17,9

2016/2017
27,8
21,8

2017/2018
34,0
27,4

2018/2019
39,7
29,0

Tabell 16 Influensavaksinerte over 65 år (Inndeling per 1.1.2020)

Tuberkulose
Antall personer med tuberkuløs sykdom er fallende i bydelen på lik linje med den
nasjonale trenden. De siste to årene har det vært opptil 5 personer per år som har
fått behandling mot aktiv tuberkulose. Antallet personer som har fått forebyggende
behandling mot latent tuberkulose har ligget stabilt siste årene med under 10 per år.
Antibiotikaresistente bakterier (MRSA, ESBL, VRE)
FHI rapporterer at både antallet som er friske bærere av resistente bakterier, og
antallet pasienter som har infeksjoner med slike bakterier har økt. I Norge har vi så
langt kunnet kontrollere forekomsten av antibiotikaresistens. De siste årene har
bydelen hatt en økning i rapporteringen av antibiotikaresistente bakterier hvorav
forekomsten av metillicinreistente gule stafylokokker (MRSA) er vanligst.
Seksuelt overførbare sykdommer
Det foreligger nasjonale strategier mot hepatitter hvor det i 2016 ble innført hepatitt
B vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet og fra juni 2018 skal alle gravide få
tilbud om hepatitt B testing. De nasjonale målene for hepatitt C er en reduksjon på 90
% innen 2023 og at ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C.

22

MSIS = Nasjonalt meldingssystem for smittsomme sykdommer ved FHI
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Klamydia har vært stabilt høyt de siste årene. I 2018 ble det i Norge diagnostisert
26 570 tilfeller. Det har blitt observert en økning i aldersgruppen 20 - 24 år det siste
året. Tall på bydelsnivå foreligger ikke.

Oslo

2009
565

2010
628

2011
622

2012
591

2013
674

2014
753

2015
774

2016
779

2017
780

2018
836

Tabell 17 Antall diagnostiserte tilfeller av klamydia per 100 000 innbyggere i Oslo 2009 - 2018

Syfilis og gonoré har vært økende både blant menn som har sex med menn, og blant
heteroseksuelle menn og kvinner. I 2019 var det i MSIS rapportert 118 tilfeller av
syfilis og 670 tilfeller av gonoré i Oslo kommune. Tall på bydelsnivå for disse
sykdommene foreligger ikke.
Mat- og vannbårne sykdommer
Forekomsten av mat- og vannbårne infeksjoner har steget kraftig i løpet av de siste
femti årene, blant annet som følge av økt utenlandsreise og import. Den vanligste
infeksjonen er Norovirus (omgangssyke) etterfulgt av Campylobakter, Salmonella og
E-coli infeksjoner.
6.3.2

Vaksinasjonsdekning

Barnevaksinasjonsprogrammet
De fleste barn og unge i bydelen følger barnevaksinasjonsprogrammet, og det har
vært en økning i andelen siden 2015, men andelen er lavere enn gjennomsnittet i Oslo.

Tabell 18 Vaksinasjonsdekning – barnevaksinasjonsprogrammet, årlige tall

Meningokokkvaksinering av russen
Ungdom i aldersgruppen 17 - 19 år har økt risiko for meningokokksykdom, spesielt i
forbindelse med russefeiringen. Siden 2012 har det vært gitt informasjon og
oppfordring til vaksinasjon i videregående skoler i Oslo og fra 2015 har det vært en
felles vaksinasjonsuke med gratis vaksine i alle bydeler.
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Per 31. mai 2020 var 61 % av 19 - åringene, 20 % av 18 - åringene og 12 % av 17åringene i Oslo registrert som vaksinerte. I hele landet var tilsvarende andeler 56 %,
34 % og 19 %. Det har generelt vært en økning av antall vaksinerte siden 2016.

Figur 60 Andel meningokokkvaksinerte 19-åringer i Oslo i 2019 og 2020.

Det er betydelige forskjeller mellom bydelene, med høyest andel vaksinerte i vestlige
bydeler og Bydel Nordstrand (BNS). Lavest dekning har BSA og BSN, tett etterfulgt av
blant annet BGA. Korrigerer man for frafall fra videregående skole blir forskjellene
mindre mellom bydelene. Andre mulige årsaker til forskjellig vaksinasjonsdekning kan
også være større deltagelse i aktiv russefeiring i vestlige bydeler og BNS, og mulig
større «helsebevissthet» blant foreldre og ungdommer i de samme bydelene.

6.4

Ikke smittsomme sykdommer

Ikke smittsomme sykdommer blir ofte kalt de fire store folkesykdommene; hjerte- og
karsykdommer, kreft, kroniske lungesykdommer og diabetes
6.4.1

Hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer er en fellesbetegnelse for sykdommer i hjerte og blodårene,
og er den vanligste dødsårsaken i Norge. Samlet sett «koster» disse sykdommene
mest og har størst sykdomsbyrde (dvs. tapt leveår23 og helsetap24). De hyppigste
hjerte- og karsykdommene er hjertekrampe (angina pectoris), hjerteinfarkt,
Et mål på gjenstående forventet levetid når dødsfallet skjer. Hentes fra en referansetabell
for dødelighet etter de laveste observerte dødelighetsratene globalt, lik for menn og kvinner.
24
Et mål på sykelighet, dvs. produktet av sykdommens forekomst i befolkningen og
sykdommens helsetapsvekt. Helsetapsvekten er et tall mellom 0 («helt frisk») og 1 («død») som
uttrykker størrelsen på helsetapet forbundet med sykdommen eller skaden.
23
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hjertesvikt og hjerneslag. Rammede og overlevende av hjerte- og karsykdom kan gi
store tap i målinger over livskvalitet.
Antall innlagt på sykehus i Oslo med hjerte- og karsykdom har over tid gått ned. Menn
står for de fleste innleggelser, men andelen menn har også hatt størst reduksjon.

Figur 61 Hjerte- og karsykdommer per 1.1.2020

Figur 62 Dødsfall pga. hjerte- og karsykdom, 2005 – 2014

Hjerte- og kar sykdom er den vanligste dødsårsaken både blant menn og kvinner i
BGA. Blant kvinner har bydelen de høyeste dødstallene og blant menn de nest høyeste
tallene i hele Oslo. Forskjellen mellom BGA og bydelene som scorer lavest på dette
(BVA og Bydel Ullern (BUN)) er store, og blant menn nesten det dobbelte.
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6.4.2

Kreft

Samlet sett er kreft en av de diagnosegruppene som «koster» mest i Norge og som
fører til flest tapte leveår. Kreft er den nest vanligste årsaken til dødsfall i Oslo og i
BGA. En vanlig hypotese er at faktorer knyttet til sosial status som utdanning, inntekt
og yrke kan ha betydning for utvikling av sykdommen.
I Oslo går antall som dør av kreft ned, spesielt lungekreft. Brystkreft og prostatakreft
holder seg relativt stabilt, mens magekreft og tykktarmkreft øker blant kvinner.
Antall som dør av kreft i bydelen er høyere enn i Oslo generelt, og nesten 56 % høyere
blant menn enn kvinner (i perioden 2010 – 2014).

Figur 63 Aldersjustert insidensrate per 100 000 på utvalgte kreftdiagnoser i BGA, 2009 – 2018.

Det er markant forskjell i kreftforekomsten mellom bydelene for lunge, melanom i
hud, bryst og prostata. Når det gjelder insidensrate for kreft generelt er BGA verken
høyest eller lavest av Oslos bydeler. Bydelen har samtidig høyest forekomst av
lungekreft for kvinner, lavest forekomst av melanom i hud blant kvinner og lavest
forekomst av prostatakreft.
Bydelens kreftkoordinator anslår at rundt 60 nye tilfeller av kreft følges opp hvert år.
Alle brukerne som følges opp er hjemmeboende.
6.4.3

Lungesykdommer/KOLS

BGA har et skyhøyt tall på kvinner som dør på grunn av kronisk obstruktiv
lungesykdom (KOLS) sammenlignet med alle bydeler i Oslo og landet i sin helhet.
Blant menn er tallene ikke like høye, men det er fortsatt høyere enn de fleste andre
bydeler og gjennomsnittet i Oslo. Det er de vestlige bydeler som scorer lavest, noe
som kan ha sammenheng med sosial status og levekår som økonomi og utdanning.
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Figur 64 Dødelighet pga. KOLS, 0-74 år, per 100 000, 2009 - 2018

6.4.4

Diabetes

Diabetes er en av de store folkesykdommene og det anslås at rundt 250 000 har
diabetes i Norge. Diabetes finnes i ulike varianter hvor den vanligste formen er
diabetes type 2. Diabetes type 1 skyldes mangel på insulin, og rundt 300 barn blir
hvert år diagnostisert. Ved diabetes type 2 spiller overvekt, kosthold og inaktivitet en
rolle sammen med arv. Det antas at det er svært mange som lever med uoppdaget
diabetes type 2. En studie gjennomført av FHI og Oslo universitetssykehus (OUS) viser
at antallet med diabetes type 2 ble redusert fra 2009 til 2014. Studien viste at rundt
1 % i alderen 30 – 39 år har diabetes type 2, rundt 2 % i alderen 40 - 49 år, rundt 6 % i
alderen 50 – 59 år, mens det blant de over 60 år er mer enn 10 %. Det viser seg at
flere menn enn kvinner får diagnosen, at det er vanligere hos de med lav utdanning og
at personer fra Asia og Afrika har to til tre ganger høyere risiko enn etnisk norske.
På landsbasis var det flere som brukte blodsukkersenkende medisiner i 2016 enn i
2004. Oslo er det fylke som har og har hatt flest brukere per 1000 innbyggere
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uavhengig av kjønn over tid. Dette kan skyldes flere nye tilfeller per år, at flere
tidligere ukjente tilfeller diagnostiseres eller at de som har diagnosen lever lengre.
Det finnes ingen sikre tall på diabetes på bydelsnivå, men det er naturlig å anta, basert
på bydelens befolkningssammensetning og levekårsindikatorer, at det er en høy andel
som lever med diabetes i bydelen.
6.4.5

Muskel- og skjelettlidelser

Skader, plager og sykdommer i muskel- og skjelettsystemet omfatter en lang rekke
ulike tilstander, som tilstander knyttet til rygg og nakke, osteoporose og revmatiske
sykdommer. Alle har det til felles at de er forbundet med smerte og ofte nedsatt
funksjon. Omtrent 1 av 4 har til enhver tid langvarige plager knyttet til muskel- og
skjelettsystemet og det er generelt vanligere hos kvinner enn menn og hos de eldre.
Det er også slik at muskel- og skjelettplager er vanligere hos personer med lavere
sosioøkonomisk status, og mye tyder på at denne sammenhengen har blitt sterkere
over tid. Det er geografiske forskjeller, spesielt når man sammenligner fylker.
Samlet sett er muskel og skjelettlidelser den diagnosegruppen som «koster» mest i
Norge og som fører med seg størst helsetap. Sammen med psykiske lidelser står
muskel og skjelettlidelser for hele 55 % av all produksjonstap25, noe som i stor grad
skyldes at diagnosene stort sett rammer den arbeidsføre befolkningen. For noen år
siden ble korsryggsmerter alene estimert til å koste det norske samfunn omtrent 15
milliarder kroner i året. Diagnosegruppen er vanligste årsak til sykefravær og nest
vanligste årsak til uføretrygd.

Figur 65 Antall per 1000 personer 0 - 74 år i kontakt med fastlege/legevakt for muskel- og
skjelettlidelser. 2016 -2018.

25

Produksjonstap = tapte skatteinntekter

74

Helseoversikt for Bydel Grünerløkka 2020 - 2023

Det kan antas at det er mindre muskel- og skjelettplager i Oslo enn i landet som helhet
basert på at det er færrest som besøker både spesialisthelsetjenesten og
primærhelsetjenesten i Oslo. Det er relativt store bydelsforskjeller, hvor BGA kommer
tredje best ut med 259 per 1000 innbyggere, kun bak Bydel Frogner (BFR) og BSH.
Bydelene i sør og i Groruddalen kommer dårligst ut. En av årsakene kan være at BGA
har en relativt ung befolkning.
6.4.6

Demens

Demens er en fellesbetegnelse på sykdom i hjernen som medfører kognitiv svikt og
andre funksjonstap. De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer
med språket, å orientere seg og vanskeligheter med daglige gjøremål. I tillegg
opplever mange endringer i humør og væremåte. De aller fleste demenstilfellene er
knyttet til høy alder, og gener spiller en vesentlig rolle. Også yngre personer kan få
sykdommen, og av alle som lever med demens i dag, antas det at rundt 4 000 er under
65 år. Flere kvinner enn menn blir rammet av demens, noe som til dels kan tilskrives at
kvinner lever lengre enn menn. Mange som har demens mangler diagnose, noe som er
uheldig da en diagnose er viktig for å utelukke annen sykdom, for å få et best mulig
tilrettelagt tilbud fra kommunen og for å kunne planlegge for framtiden. Det er flere
ulike typer av demens, hvor Alzheimers sykdom utgjør rundt 60 % av all
aldersdemens.
Demens utvikler seg langsomt over tid og kan ikke kureres. De fleste pasienter med
demens lever betydelig kortere enn befolkningen ellers, og dør ofte i løpet av en
tiårsperiode etter at diagnosen er stilt. I 2018 døde 2905 personer av demens i
Norge, de fleste var over 70 år. Verstefallsprognoser anslår at antall personer med
demens vil mer enn dobles mellom 2015 - 2050. Flere studier viser derimot til at økt
utdanningsnivå, bedring i levevaner og bedre kontroll med risikofaktorer for hjerte- og
karsykdommer kan ha bidra til å redusere risikoen.
Det er liten direkte kunnskap om utbredelse av demens i den norske befolkningen.
Basert på tall fra WHO er det trolig mellom 80 000 og 100 000 personer som lever
med demens i Norge i dag, og trolig er disse tallene noe lave, både fordi levealderen
generelt har økt og fordi levealderen i Norge er høy.
Det antas at i overkant av 80 % av de som har langtidsplass i sykehjem har
demenssykdom, og over 40 % av dem som er over 70 år og får hjemmetjenester. Det
kan altså anslås at det er om lag 71 000 personer med demens blant hjemmeboende
tjenestemottakere og sykehjemsbeboere i Norge. I tillegg kommer de som ikke mottar
hjemmetjenester eller er sykehjemsbeboere. I Oslo antas det at om lag 7000 personer
har demens. Det er vanskelig å si noe om forekomsten av demens i BGA, men
hukommelsesteamet i bydelen hadde per 23.04.2020 150 brukere. Dette tallet har
vært mer eller mindre likt det siste året. I 2016 var det 23 brukere. Alle brukerne som
følges opp av hukommelsesteamet er hjemmeboende, men alle har ikke nødvendigvis
en demens diagnose. Brukerne henvises til hukommelsesteam ved tegn til kognitiv
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svikt/demens uavhengig av hvilke andre tjenester de har. Noen har ingen tjeneste, men
henvises blant annet fra spesialisthelsetjeneste og fastlegesammenlignet.

0 – 17 år
18 – 49 år
50 – 66 år
67 – 74 år
75 – 79 år
80 – 84 år
85 – 89 år
90 – 200 år
Totalt
Gjennomsnittsalder

Menn
0
0
3
22
12
9
12
3
61
77

Kvinner
0
2
6
17
18
15
20
11
89
79

Alle
0
2
9
39
30
24
32
14
150
78

Tabell 19 Antall brukere i Bydel Grünerløkkas demensteam per 23.04.2020

Det er flest brukere av demensteamet i aldersgruppen 67 – 74 år, tett etterfulgt av
aldersgruppen 85 – 89 år og 75 – 79 år. Gjennomsnittsalderen for begge kjønn er 78
år. Det er 2 personer i alderen 18 - 49 år og 9 personer i alderen 50 - 66 år som følges
opp. Disse vil kunne karakteriseres som unge demente. Det er en overvekt av kvinner
som mottar hjelp fra demensteamet i alle aldere, foruten i aldersgruppen 67 - 74 år.
I Oslo kommunes demensplan legges det vekt på tilrettelegging av det fysiske og det
psykososiale miljøet. All omsorg for personer med demens skal være personsentrert.
Det innebærer anerkjennelse av demensrammedes følelser, ønsker, livshistorie og
rettigheter, og at de sikres rett behandling og oppfølging gjennom hele
sykdomsforløpet.
6.4.7

Tannhelse

Tannhelse blant barn og unge er godt dokumentert26, og det er betydelige forskjeller i
tannhelse i Oslo selv om den generelt har blitt bedre over tid. Det ligger ingen
tannklinikker i BGA, men det er sannsynlig å anta at bydelens barn og unge sogner til
Tøyen tannklinikk og/eller Linderud tannklinikk. Ved Tøyen tannklinikk er det kun 64 %
av 5- åringene som har friske tenner, på Linderud tannklinikk er det 72 %, mot snittet
for Oslo på 73 %. Prosentandelen med friske tenner synker betraktelig med alderen
og forskjellen mellom øst/sør og vest er stor. Ved 12 års alder er det 53 % ved Tøyen
tannklinikk og 59 % ved Linderud tannklinikk med friske tenner, mot 60 % i Oslo som
helhet, og ved 18 års alder er det kun 22 % og 28 %, mot 30 % i Oslo som helhet.

26

Det er usikkerhet rundt metode og sammenlignbarhet mellom klinikker med hensyn til standardisering.
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Tabell 20 Andel barn og unge med bare friske tenner fordelt på tannklinikker i Oslo

Det mangler god data på tannhelsen til den voksne befolkningen, men
Levekårsundersøkelsen 2015 viser at folk i Oslo rapporterer at de har god eller svært
god tannhelse sammenlignet med befolkningen i landet ellers.
6.4.8

Psykisk helse

Samlet sett er psykiske lidelser en av de sykdomsgruppene som «koster» mest i Norge
og har størst sykdomsbyrde27. Psykiske lidelser utgjør sammen med muskel- og
skjelettlidelser 55 % av produksjonstapet, noe som i stor grad kan skyldes at det
rammer den arbeidsføre befolkningen. Det er sykdomsgruppen hvor flest blir uføre.
Barn og unge
Unge i bydelen rapporterer mest angstplager i Oslo med 8,6 %, 0,7 % høyere enn BNS
og BGR. Av disse er 13,1 % kvinner mot 3,1 % menn. Også når det kommer til
depresjonsplager scorer unge i bydelen høyt med 18,8 %. Når det kommer til selvbilde
scorer unge i bydelen lavest av alle bydeler med 77,0 %, noe som betyr at 23 % ikke er
fornøyd med seg selv. Tendensen innen alle disse områdene er at unge i de vestligste
bydelene scorer lavest, %-andelen er høyere på videregående skole enn på
ungdomsskolen, ved lavere sosial bakgrunn og blant flere kvinner enn menn. Når det
kommer til forskjellene der begge foreldre har innvandrerbakgrunn eller ei varierer
det. Innen depresjon og dårlig selvbilde er det lavere, mens det er høyere innen angst.

27

Sykdomsbyrde = sum av tapt leveår og helsetap
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Figur 66 Andel unge med angstsymptomer i Oslo kommune, 2015

Figur 67 Selvbilde blant unge i Oslo, 2015

Ungdata 2018 rapporterer også at bydelens ungdommer er mindre fornøyd med
foreldrene sine enn i Oslo generelt (60 % mot 68 %), og har mindre tro på at de vil leve
et godt og lykkelig liv (60% mot 66%).
Det rapporteres et økende antall barn som faller utenfor skole og som trenger
tjenester i form av psykisk støtte og behandling. FACT28- ung Grünerløkka er et
behandlings- og rehabiliteringstilbud til ungdommer (12 – 18 år) i bydelen som har
eller der det er mistanke om moderate til alvorlige psykiske vansker evt. med
FACT = fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam. Dette er en behandlingsmodell der teamets medarbeidere
møter pasientene der de er (arenafleksibel) og med fleksibel behandlingsintensitet. Hjelpetilbudet trappes opp og ned
etter pasientens behov ved daglige vurderinger i teamet.
28
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tilleggsvansker i form av rus- og funksjonsvansker. Teamet gir behandling og
rehabiliterende tiltak på ungdommens arena sammen med familie og andre viktige
personer i nettverket. Målet er å gi ungdommer som ikke nyttiggjør seg av dagens
hjelpetilbud relevant utredning, behandling og rehabiliteringstilbud for å hindre
symptomoppblomstring, mestre psykiske symptomer og derigjennom bedre
ungdommens funksjon og livskvalitet.
Rundt 100 elever i 9. klasse ved bydelens ungdomsskoler deltok høsten 2019 i
gruppeundervisning innen psykisk helse med mål om økt kunnskap om grunnfølesene, i
regi av fysioterapeut og helsesykepleier.
Barnehagene
I perioden 2016 – 2019 gjennomførte bydelen et folkehelseprosjekt i barnehagene
med fokus på blant annet psykisk helse. Noen av målene var god nok kunnskap om
barn og psykisk helse blant de ansatte og å kunne anvende kunnskapen i sitt daglige
arbeid med barna. Noen av tiltakene var ICDP29 for personal og for foreldre og
markering av verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ved avslutning av
prosjektet meldte barnehagene at de opplevde at de har god kompetanse innen
psykisk helse.
Voksne og eldre
BGA arbeider for å utjevne sosiale skiller i psykisk helse og er opptatt av tverrfaglig
koordinert innsats. I Brukerplan 2019 ble 607 innbyggere kartlagt med et psykisk
helseproblem. Dette tilsvarer 11,5 pr 1000 innbygger, som er over gjennomsnittet for
Oslo. 53 % er kvinner, hvorav flest i aldersgruppen 50 - 59 år, 43 % er født utenfor
Norge og Vest-Europa (gjennomsnittet for Oslo er 32 %), 65 % bor alene, mens hele 83
% har en relativ stabil og tilfredsstillende bosituasjon. Hver 4. kartlagt vurderes til å
være i hverdagsaktiviteter som oppleves tilstrekkelig og meningsfull. Samtidig kartla
bydelen i 2019 19 personer med selvmordsforsøk og 32 som har en antatt
selvmordsfare. En stor andel av disse har ensomhetsproblematikk og lite aktivitet i
hverdagen. Bydelen har og høy forekomst av alvorlig psykisk lidelse. Personer med
langvarige og alvorlige rus – og psykiske helseproblemer har kortere forventet
levealder enn øvrig befolkning og utgjør en betydelig ressursbruk fra tjenestene. Råd
og veiledning, riktig behandling og jevnlig oppfølging av den somatiske helsen utgjør
viktige tiltak i den forbindelse.
Per dags dato tilbyr bydelen helsetjenester til rundt 400 brukere, blant annet
tjenesten psykisk helsearbeid som handler om å få hjelp til fungering i hverdagen og
29

ICDP = International Child Development Programme er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som
har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke
deres omsorgskompetanse.
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aktivitetstilbud. En liten andel av disse har en individuell plan og en aktiv
ansvarsgruppe. Et annet tilbud er FACT voksen og FACT-eldre. Rask psykisk
helsehjelp, et lavterskeltilbud med både 1 - 1 oppfølging og gruppetilbud ble etablert i
2019. Disse ivaretar innbyggere med depresjon og angst som kan ha nytte av kognitiv
terapi og selvhjelpskurs. Rask psykisk helsehjelp har behandlet 150 innbyggere for
lettere psykiske lidelser i de 10 månedene de har vært drift, med i snitt 9 søkere
ukentlig. Det er også etablert flere aktivitetstilbud som støttekontakt i gruppe,
turgruppe for mennesker med psykiske lidelser og aktivitetsgrupper.

6.5

Skader og ulykker

Ulykker som fører til skader eller død er en utfordring for folkehelsen. Det er blant
annet markante sosioøkonomiske og geografiske forskjeller i forekomst av skade. For
eksempel er forekomsten av skade lavere jo høyere utdanningsnivå.
Hvert år blir cirka 12 % av befolkningen behandlet av lege for skader, mange ender
med uførepensjon som følge av ulykker og hver tiende sykehusinnleggelse skyldes
personskade. Statistisk er det slik at ulykker øker med alderen, og at det gjelder flere
menn enn kvinner uansett alder. Det ble i 2015 anslått at skader koster det norske
samfunnet over 200 milliarder kroner, og et hoftebrudd alene i gjennomsnitt 500 000
kroner det første året. Hvert år dør rundt 2 500 personer av skader, noe som utgjør
cirka 6 % av alle dødsfall i Norge. Siden 1970 tallet har dødeligheten blitt kraftig
redusert, noe som blant annet skyldes bedre trafikksikkerhet og færre
drukningsulykker. Rundt 30 % av alle ulykker skjer i hjemmet. Blant barn og unge skjer
ofte ulykker i barnehage eller på lekeplass, mens ungdom og unge voksne pådrar seg
ofte skader i forbindelse med idrett og trening. En betydelig andel av skader hos
yrkesaktive voksne skjer på arbeidsplassen.
6.5.1

Hoftebrudd

Bydelen har desidert høyest antall med hoftebrudd i Oslo, samlet sett 18 mot 12. Det
er hele 24 kvinner med hoftebrudd i bydelen mot 15 som er Oslo- snittet. Kun BSH og
BOS har høyere tall hos menn. Bydelene i vest ligger lavest uansett kjønn. Den
generelle tendensen i bydelen er at det er færre hoftebrudd nå enn i 2008.
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Figur 68 Antall per 1000 personer over 65 år med hoftebrudd, etter kjønn, 2015

Figur 69 Hoftebrudd per 1000 personer over 65 år i perioden 2008 - 2015.

6.5.2

Utsatte veier/strekninger/dødsulykker

Det er vanskelig å finne gode data som kan sortere etter år og type trafikkulykker for
bydelen, men bildet under viser tendensen til ulykker i bydelen. Alle knutepunkter og
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overganger er potensielle ulykkespunkter, spesielt peker de store kryssene Carl
Berner, R4/ring2, Trondheimsveien/R4 seg ut.

Figur 70 Ulykkespunkter

6.6

Selvrapportert helse

Levekårsundersøkelsen 2015 viser at innbyggerne i Oslo er sunnest i landet. I Oslo er
andelen som vurderer sin egen helse som god eller meget god 82 % mot 79 % på
landsbasis. Oslo-folk mener også at de har sunne levevaner. Kun 19 % av befolkningen
er overvektig (BMI ≤27) mot landsgjennomsnittet på 28 %, færre drikker
sukkerholdige drikker daglig, og flere går minst en halv time om dagen.
Resultatene for de unge skiller seg noe fra resultatene til de voksne. Av de som går i 8.
- 10. trinn, og 1. - 3. trinn på videregående skole svarte 71,4 % i 2015 og 69,8 % i
2018 at de var litt eller svært fornøyd med sin egen helse.
I Oslo er tendensen at prosentandelen er lavere i alle bydeler i 2018 enn i 2015, og at
bydelene lenger vest har noe høyere andel enn de i øst. I 2018 var BVA mest fornøyd
med helsa (77,2 %), og unge i BSN minst fornøyd (64,2 %). I BGA var 66,3 % fornøyd
med helsa i 2018, 0,2 % ned fra 2015. Det er også en tydelig tendens at de unge er
mer fornøyd med helsa dersom de kommer fra høyere sosial bakgrunn. Avstanden
mellom de fra lav sosial bakgrunn og høy sosial bakgrunn er liten i BVA, men svært høy
i BNA. I BGA er avstanden 12 %, lavere enn Oslo-avstanden på 12,9 %. Unge med en
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eller ingen foreldre som er utenlandsfødte er mer fornøyd enn de med to foreldre som
er utenlandsfødte, menn er mer fornøyd enn kvinner og de på ungdomsskolen er mer
fornøyd enn de som går på videregående skole. Bydelen ligger lavere enn Oslo-snittet
på alle måleparametrene.

Figur 71 Andel med svært god eller god egenvurdert helse, etter fylke, 2015

Figur 72 Andel unge som er tilfredse med egen helse
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Helsetilstanden – sammendrag
Ressurser for Bydel Grünerløkka
 De fleste følger barnevaksinasjonsprogrammet
 Det er en relativt lav andel som tar kontakt med lege for muskel – og
skjelettlidelser sammenlignet med Oslo og landet som helhet
 Bydelen har mange gode tiltak for å møte utfordringene rundt psykiske lidelser
 Det har vært en økning av influensavaksinerte i bydelen
Utfordringer for Bydel Grünerløkka
 Bydelen har lavest forventet levealder blant kvinner og nest lavest blant menn i
hele Oslo
 Bydelen har høyere dødelighetstall enn i Oslo som helhet
 Hjerte- og kar sykdom er den vanligste dødsårsaken i bydelen; høyest blant
kvinner og nest høyest blant menn i hele Oslo
 Det er flere som dør av kreft i bydelen enn i Oslo generelt, spesielt blant kvinner
 Det er svært mange kvinner som dør på grunn av KOLS i bydelen
 Basert på bydelens befolkningssammensetning og levekårsindikatorer er det
naturlig å anta at det er en høy andel som lever med diabetes i bydelen
 Det har vært en økning av antall som er i kontakt med bydelens demensteam,
flest kvinner, og relativt mange unge under 67 år.
 Det er dårlig tannhelse blant barn og unge som sogner til Tøyen tannklinikk. Det
er noe bedre, men fortsatt ikke bra for de som sogner til Linderud tannklinikk.
 Det er en høy andel unge som rapporterer angst- og depresjonssymptomer, og
flere voksne sliter med psykiske symptomer enn i Oslo generelt
 Bydelen har høyest antall hoftebrudd i Oslo, både blant menn og kvinner, men
antallet er redusert siden 2008
 Unge er mindre tilfreds med sin egen helse enn i andre bydeler i Oslo
Helsetilstand og folkehelsen i Bydel Grünerløkka
Helsetilstanden i bydelen kan sies å være det samme som folkehelsen i bydelen.
Helsetilstanden eller folkehelsen påvirkes av en rekke faktorer, både negativt og
positivt, og vil naturlig variere innenfor ulike grupper og individer i befolkningen.
BGA har en god del folkehelseutfordringer, men bydelen rår også over mange av de
arenaene som er helt sentrale for å fremme helse, mestring og muligheter. Bydelen
må derfor være oppmerksom på de forhold som til enhver tid bidrar til å
opprettholde en skjev fordeling av helse og sørge for gode rammer og muligheter
rundt folks liv. Det krever folkehelsekunnskap, felles retning og innsats. Bestemmer
bydelen seg for hvilke hovedområder som skal følges vil det legge grunnlag for
strategier, folkehelsepolitikk, planer og prioriteringer i fremtiden.
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Kap 1 Innledning
Statistikk
Kapittel: Overskrift:

Ansvar:

Figur/Tabell: Lenke:

Dato lastet ned: Annen kildehenvisning:

Kommentar:

1.1 Bakgrunn og formål med helseoversikten
Siri Nergård

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-

29.01.2020 Folkehelseloven (2011). Lov om folkehelsearbeid (LOV- Tekst i hoveddokumentet

06-24-29

2011-06-24-29). Hentet fra
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29

Siri Nergård

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/

29.01.2020 Helse- og omsorgsdepartementet. (2013).

meld-st-34-20122013/id723818/

tekst i hoveddokumentet

Folkehelsemeldingen - God helse - felles ansvar (Meld.
St. 34 (2012 - 2013)). Hentet fra
www.regjeringen.nohttps://www.regjeringen.no/no/d
okumenter/meld-st-34-20122013/id723818/

1.2 Organisering av arbeidet

kun tekst
Siri Nergård

1.3 Metode for innhenting av datagrunnlag

kun tekst
Siri Nergård

1.4 Oppbygging og beskrivelse av helseoversikten
Siri Nergård

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/20

29.01.2020 Forskrift om oversikt over folkehelsen (2012).

12-06-28-692

Hentet fra

Forskrift om oversikt over folkehelsen. (FOR-2012-06- https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/201228-692).

06-28-692.

1.5 Kart over Bydel Grünerløkka og delbydeler
Lasse Elden

1 https://arcg.is/0maWKe

Kartet er hentet fra Arc Gis, som er et
kartprogram. Foreløpig lenke med muligheter for
mer eller mindre tilleggsinformasjon (kartlag). Må
ryddes opp i. Kart med lenke til bydeler og
delbydeler. Mer informasjon også, som må sees
på/ryddes opp i.

1.6 Folkehelsebarometer for Bydel Grünerløkka 2020
Siri Nergård

2 https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=03010
2&sp=1&PDFAar=2019

29.01.2020

Bydel grünerløkkas folkehelseprofil for 2019.
www.fhi.no, meny, helse i Norge, Folkehelse i
kommunene
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Kap 2 Befolkningssammensetning
Statistikk
Kapittel: Overskrift:

Ansvar:

Figur/Tabell: Lenke:

Dato lastet ned: Annen kildehenvisning:

Kommentar:

2.1 Befolkningsutvikling
utvikling bga

Siri Nergård

3 https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/grunerlokka/befolkningsutvikl

10.02.2020 Kopierte tabell til excel, beholdt kun årstall og

ing
delbydeler

Siri Nergård

4 https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/grunerlokka/befolkningsutvikl

tall fra 2019

befolkning . Laget en figur basert på disse tallene
02.09.2020 delbydeler

tall fra 2020

ing
utvikling sammenlignet med

Siri Nergård

10.02.2020 Hentet annen infor også fra Bydelsfakta, lagt inn som tall fra 2019

andre bydeler

tekst

2.2 Befolkningsframskriving
Siri Nergård

5 https://www.ssb.no/statbank/table/11668/chartViewLine/

12.02.2020 ssb.no, statistikkbanken, befolkningsfremskrivinger,
11668 og fyll ut det som er ønskelig .

2.3 Fødsels- og dødsrate
Lasse Elden

6 Bydelsfakta - Bydel Grünerløkka - Fødte, døde og flytting -

22.01.2020

Lagt inn i hoveddokumentet

Fødselsoverskudd
2.4 Alders- og kjønnsfordeling
prosentandel

Siri Nergård

7 https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/grunerlokka/alder

12.02.2020 lastet ned datasettet og laget engne tabeller/figurer talll fra 2019

gjennomsnitt

Siri Nergård

8 https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/grunerlokka/alder

12.02.2020 lastet ned datasettet og laget engne tabeller/figurer tall fra 2019

per bydel, alder og kjønn

Siri Nergård

2.5 Til - og fraflytning

12.02.2020 fra bydelsfakta, lagt inn som tekst

tall fra 2019

03.03.2020

Tall finnes for totalt (denne) og

https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/grunerlokka/fodte-dodeLasse Elden

Flytting etter alder i Bydel Grünerløkka (2018)

mellom bydeler, innenfor bydelen og
til/fra Oslo
Lasse Elden

9 Nettoinnflytting

Lagt inn i hoveddokumentet

2.6 Husholdning
samlet oversikt

Siri Nergård

10 https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/grunerlokka/husholdninger

10.02.2020 kopierte tabell til excel, beholdt kun årstall og
befolkning for hele bydel Grünerløkka. Laget en figur
basert på disse tallene

aleneboende over 45år

Siri Nergård

11 https://www.ssb.no/statbank/table/10986/chartViewLine/

14.02.2020

ssb.no, statistikkbanken, familie og
husholdninger, 10986 og fyll ut det
som er ønskelig at vises.

flerfamiliehusholdninger

Siri Nergård

12 https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/grunerlokka/husholdninger

14.02.2020

Kopierte bilde av
flerfamiliehusholdninger, klippet til
og limte inn i hoveddokumentet

enpersonhusholdning, mor eller

Siri Nergård

alt er på bydelsfakta, lagt inn som tekst

far alene med barn, ett barn, tre
eller flere barn
2.7 Innvandrerbefolkning
landbakgrunn

Siri Nergård

13 https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/grunerlokka/innvandrerbefolk

17.02.2020

ningen

bydelsfakta, lastet ned bilde av
totalt antall innvandrere etter
landbakgrunn

lang botid over 5 år

Siri Nergård

14 https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/grunerlokka/innvandrerbefolk

17.02.2020

ningen
2.8 Flyktninger og bosetting
Julia Ølmheim

https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/B030102

04.02.2020 tekst i hoveddokumentet
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Kap 3 Oppvekst og levekår
Statistikk
Kapittel: Overskrift:

Ansvar:

Figur/Tabell:

Lenke:

Dato lastet ned:

Annen kildehenvisning:

Kommentar:

https://www.fhi.no/nettpub/barnehelserapporten/oppvekst-og-

29.01.2020

Bøhler, Linn. Hånes, H. & Grøholt, E.K. (2016).

Er hentet fra utkast til Helseoversikt i BGA fra 2018.

3.1 Barnehage
Siri Nergård

levekar/barnehage-og-skole/

Barn, miljø og helse. Risiko- og helsefremmende
faktorer.Oslo: Folkehelseinstituttet. Hentet fra
www.fhi.no

Siri Nergård

https://psykologisk.no/2016/06/sats-bredt-pa-psykisk-helse-i-

29.01.2020

barnehage-og-skole/

Holte, Arne (2019). Sats bredt på psykisk helse i

Hentet far utkast til tildigere Helseoversikt i BGA,

barnehagen og skolen! Hentet fra

2018

https://psykologisk.no
Barnehagedekning

Endre Håkonsen

15

Endre Håkonsen
Bemanning

Siri Nergård

16 http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2019_2 06.08.2020

Antall bhg

Sent per mail 04.06.2020

Nøkkeltall

Sent per mail 04.06.2020

Kommunehelsa statistikkbank

019&stubs=GEO&stubs=NORM&measure=common&virtualslice=RAT
E_value&GEOslice=0&NORMslice=BEM_PED&GEOsubset=0&layers=vi
rtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2F
Barnehagekvalitet2020&mode=cube&v=2&virtualsubset=RATE_value
&AARsubset=2019_2019&submode=table&measuretype=4&cube=ht
tp%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FBarnehagekvalite
t2020_C1&NORMsubset=BEM_PED%2CBEMANNING+-+PED&top=yes
Barnehagemiljø

Endre Håkonsen

17

Foreldreundersøkelsen

Sent per mail 04.06.2020

3.2 Skole
Geografisk spredning/skolekretser

Siri Nergård

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-

barneskole. Zoomet inn og tatt en screenshoot.

skoletilhorighet/skolekrets-barneskole/#gref
Siri Nergård

T1 https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-

Gikk inn for å se på antall barneskoler,

skoletilhorighet/skoler-i-oslo/
Siri Nergård

18 https://gsi.udir.no/app/#!/view/units/collectionset/1/collection/83/

Siri Nergård

T2 https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-

ungdomsskoler, vgs og andre skoler som ligger
innenfor bydelens grenser.
Info om private grunnskoler i Oslo. Laget graf på andel

unit/8377/
Barneskole

Siri Nergård

for å finne antall elever: nettsiden til hver skole. Laget

skoletilhorighet/skoler-i-oslo/#!c|f_school_age_primary_school

egentabell

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/fakta-om-

antall elever - klikk på hver skole. Laget egen tabell

opplaeringa/elevar-laerarar-skolar/oslofylke?orgaggr=a&kjonn=a&trinn=0&sammenstilling=1&fordeling=2
Siri Nergård

T3 https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-

Nasjonale prøver 5.trinn. Må gå inn på hver skole.

grunnskole/nasjonale-prover-5.-trinn/
Ungdomsskole

Siri Nergård

Laget egen tabell

T4 https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-

for å finne antall elever: nettsiden til hver skoleLaget

skoletilhorighet/skoler-i-oslo/#!c|f_school_age_primary_school
Siri Nergård

egen tabell

T5 https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-

Nasjonal eprøver 8.trinn. Må gå inn på hver

grunnskole/nasjonale-prover-8.-og-9.-trinn/

skole.Laget egen tabell

Siri Nergård

Info om teglverket skole
https://teglverket.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/skolens-historie/

Videregående

Siri Nergård

Siri Nergård

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-

for å finne antall elever: nettsiden til hver skole. Tekst

skoletilhorighet/skoler-i-oslo/#!c|f_school_age_primary_school

i hoveddokumentet

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/videregaende-

Så på nedre poenggrense og gjennomsnittlig

skole/soke-videregaende-skole/poenggrenser-videregaende-skoler/

inntakspoeng. Tekst i hoveddokumentet

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-

Andel sluttet. Tekst i hoveddokumentet

3.3 Frafall i videregående skole
Siri Nergård

videregaende-skole/sluttet/
Hanna Ø. Damslora
Siri Nergård

Tekst tilsendt fra OT-kontakt i NAV 01.06.2020
19 https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/grunerlokka/levekaar

ikke fullført vgs

ikke fullført vgs, andel, historisk. OBS! Siste tall fra
2018!

Neste oppdaterig:
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3.4 Tilgjengelighet på
helsestasjonstjenester
Siri Nergård

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-

08.06.2020

tekst i hoveddokument

Antall personell i alt 2018. Statistikk hentet fra Oslo

skolehelsetjenesten/fellesdel-ledelse-styring-ogbrukermedvirkning/lavterskeltilbud-barn-og-ungdom-skal-ha-et-letttilgjengelig-lavterskeltilbud-i-helsestasjon-skolehelsetjeneste-ogSiri Nergård

helsestasjon-for-ungdom
http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

08.06.2020

Siri Nergård

20 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

08.06.2020

Aktivitet i skole- og helsestasjon, 2018.

Siri Nergård

21 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

08.06.2020

Andel som benyttet helsestasjon for ungdom, 2015.

Siri Nergård

22 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

08.06.2020

Andel som benyttet skolehelsetjenesten, 2015.

kommunes statistikkbank

3.5 Barnevern
Monica Amundsen

tilsendt 18.05.2020 per mail

https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/
#79

Monica Amundsen

23, 24

Oslostatistikken pr. 31.12.17, 31.12.18, og

tilsendt 18.05.2020 per mail

31.12.19
3.6 Utdanning
lav utdanning

Siri Nergård

utdanningsnivå

Siri Nergård

25 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

landbakgrunn

Siri Nergård

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

bydelsfakta, lav utdanning, andel, historisk

https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/grunerlokka/levekaar

18.06.2020 Befolkningen 16+ år etter alder, kjønn og
utdanningsnivå
18.06.2020 Befolkningen 16+ år etter utdanningsnivå og
landbakgrunn

3.7 Inntekt

Inntekt på bydelsnivå.

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

Fordeling

Julia Ølmheim

26 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

tekst i hoveddokument

Andel med lavinntekt

Siri Nergård

27 https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/grunerlokka/levekaar

barnefamilier med vedvarende lavinntekt, korrigert
for formue. Lastet ned 04.06.2020

Sosialhjelp

Siri Nergård

28 https://www.oslo.kommune.no/statistikk/inntekt-levekar-og-sosiale-

Julia Ølmheim

29

04.06.20

forhold/inntekt/
Andel mottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde er 43% av alle som er i kontakt
med NAV i 2019. Vi hadde i 2019 2677 personer som
mottok økonomisk sosialhjelp. Andel av innbyggere i
bydelen utgjør dette 4,4%.
3.8 Sysselsetting
Antall i arbeid

Jarle Engen

30 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

Sykefravær

Jarle Engen

31 https://www.nav.no/no/lokalt/oslo/statistikk-oganalyse/sykefravaer

Arbeidsledige

Jarle Engen

32 https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/arbeidssokere-ogstillinger-statistikk/hovedtall-om-arbeidsmarkedet

Jarle Engen

33 https://www.nav.no/no/lokalt/oslo/statistikk-og-

Også statistikk/illustrasjoner utarbeidet av NAV Oslo,
samtykke til publikasjon gitt.
Også statistikk/illustrasjoner utarbeidet av NAV Oslo,
samtykke til publikasjon gitt.
Ungdomsledighet

analyse/arbeidsmarkedet
Jarle Engen

https://www.nav.no/no/lokalt/oslo/statistikk-og-

tekst i hoveddokument

analyse/sykefravaer
Jarle Engen

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/sykefravar-

tekst i hoveddokument

statistikk/sykefravar
Jarle Engen

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-

tekst i hoveddokument

nav/arbeid-og-velferd/arbeid-og-velferd/kjonnsforskjellen-isykefravaer-hvor-mye-er-det-mulig-a-forklare-med-registerdata
3.9 Bolig
Tilgjengelighet for ulike grupper

Julia Ølmheim

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

Boforhold

Julia Ølmheim

T6 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

Antall type bolig for utviklingshemmede. Tilsendt per
mail 11.05.20
Type bolig + Kvadratmeterpris. Tilsendt per mail
11.05.20
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Trangboddhet

Julia Ølmheim

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

Andel trangbodde leiligheter i Oslo og BGA. tilsendt
per mail 11.05.20. . Det finnes ikke statistikk på dette
utover det som publiseres i Oslo kommunes

Siri Nergård

34

Julia Ølmheim

T7 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

26.08.2020
https://bydelsfakta.oslo.kommune.no/bydel/grunerlokka/levekaar

Andel boligsosiale ordninger

statistikkbank.
Ble foreslått å legge til delbydeler forå gi et mer
nyansert bilde.
kommunale boliger etter boligstørrelse + Bostøtte
etter stønadstype i 2018. tilsendt per mail 11.05.20

https://statistikk.husbanken.no/

Faktaark om BGA fra VEL i forbindelse med
boligbehovkartlegging 2020. Tallene henta fra
boligbehovskartleggingen 2019, KOSTRA, Plania,
Gobo, HK Velferd og Husbankens statistikkbank,

3.10 Inkludering og utenforskap
Camilla Farstad

https://www.korusoslo.no/wp-content/uploads/Ung-i-Oslo-2018-

Ung i Oslo 2018 nøkkeltallsrapport Grünerløkka

Bydel-Gr%C3%BCnerl%C3%B8kka-N%C3%B8kkeltallsrapport-

ungdomstrinnet

Ny rapport 2021

ungdomtrinnet.pdf
Camilla Farstad

https://www.korusoslo.no/wp-content/uploads/Ung-i-Oslo-2018-

Ung i Oslo 2018 nøkkeltallsrapport Grünerløkka vgs

Ny rapport 2021

Barne- og ungdomskriminalitet i

Skal i utgangspunktet

Oslo kommune

komme nye tall hvert

- siste kvartalsrapport 2019.

kvartal

Bydel-Gr%C3%BCnerl%C3%B8kka-N%C3%B8kkeltallsrapportvidereg%C3%A5ende.pdf
3.11 Kriminalitet og SaLTo-arbeid
Camilla Farstad

35/36 bga utveksle/SaLTo/2020/Politiet

REGISTRERT KRIMINALITET
OG UNGE MED GJENTATTE LOVBRUDD.
Anmeldt kriminalitet i Oslo 2019 alle aldere

2021

https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/oslo/rapporter/ba

SaLTo-rapporten: Barne- og ungdomskriminalitet

våren 2020

rne--og-ungdomskriminalitet/barne--og-ungdomskriminaliteten-i-oslo-

iOslo 2018 analysert

https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-ogfakta/kriminalitetsutvikling/anmeldt-kriminalitet-i-oslo-politidistrikt-i2019.pdf
Camilla Farstad

--rapport-basert-pa-data-fra-2018.pdf
Camilla Farstad

Camilla Farstad

https://www.korusoslo.no/wp-content/uploads/Ung-i-Oslo-2018-

Ung i Oslo 2018 nøkkeltallsrapport Grünerløkka

Bydel-Gr%C3%BCnerl%C3%B8kka-N%C3%B8kkeltallsrapport-

ungdomstrinnet

ungdomtrinnet.pdf
https://www.korusoslo.no/wp-content/uploads/Ung-i-Oslo-2018-

Ung i Oslo 2018 nøkkeltallsrapport Grünerløkka vgs

Bydel-Gr%C3%BCnerl%C3%B8kka-N%C3%B8kkeltallsrapportvidereg%C3%A5ende.pdf
Camilla Farstad

http://kriminalitetsforebygging.no/wp-

Trio årsrapport 2016 - Samvirke for en tryggere by Rapport fra kartlegging av innbyggernes opplevde

content/uploads/2018/12/Trio-%C3%A5rsrapport-Samvirke-for-en-

trygghet og i hvilken grad de er utsatt for situasjoner

tryggere-by.pdf

definert som utrygghetsskapende.

Ny rapport 2021

Ny rapport 2021
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Kap 4 Fys, bio, kjem, sos
Statistikk
Kapittel:

Overskrift:

Ansvar:

Figur/Tabell:

Lenke:

Dato lastet ned:

Annen kilde:

Kommentar:

F:\BGA_UTVEKSLE\Parkene -

tekst og kart lagt i
hoveddokumentet

4.1 Fysisk miljø
4.1.1 Tilgang til grøntområder,

Øyvind Eide

39/T8

rekreasjonsområder, natur og friluftsliv

rutiner, retningslinjer,
standardvilkår mv\Parker administrasjon\Foldere og
infomateriell; Plasser og parkersiste versjon
Siri Nergård

37 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index/no/Statisti

Lastet ned Tilgjengelighet til

10.06.2020

kkbanken/Oslo-kommunes-statistikkbank.d.78/Miljoe-og-

grøntområder

samferdsel.d.4/Areal-og-friomraader.d.71/Tilgjengelighet-tilgroentarealer/fCube/TL-tilgjengelighet-til-grontarealer_C1
Siri Nergård

38 https://magasin.oslo.kommune.no/byplan/kartlegger-gront-i-

Lastet ned artikkel og laget

11.06.2020

oslo#gref

egen graf: grøntområder faktisk m2 per person.

4.1.2 Reisemiddelfordeling

Siri Nergård

https://www.vegvesen.no/_attachment/2674990/binary/1361215?f

REISEVANEUNDERSØKELSEN

tekst og kart lagt i

ast_title=N%C3%B8kkelrapport+Reisevaneunders%C3%B8kelsen+2

2018.

hoveddokumentet

018+-+november+2019.PDF
Siri Nergård

40 https://www.oslo.kommune.no/statistikk/miljostatus/reisemiddelfor

reisemiddelfordeling på daglige

04.06.2020

deling/#gref
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/plan-for-

Siri Nergård

reiser
tekst og kart lagt i

04.06.2020

sykkelveinettet/#gref
Gangveier

https://bym.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6f

Lasse Elden

hoveddokumentet
Se under "Dagens

06.05.2020

e5df71a00f4d02bcd0a9622cd0524a
Sykkelveier

https://bym.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6f

Lasse Elden

tilrettelegging"
Figur x Plan for sykkelveinett i

03.03.2020

e5df71a00f4d02bcd0a9622cd0524a

Oslo (BYM-Nyhetsrom). Lenke
til Bymiljøetatens "Nyhetsrom"

Sykler til og fra jobb og skole

https://www.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2014_12/1083158_1_1

Siri Nergård

18.05.2020 Oslo kommune (2014). Oslo

.PDF

stkkelstrategi 201- 2025. Slik skal

tekst og kart lagt i
hoveddokumentet

Oslo bli en bedre sykkelby
Kollektivtilbud

https://bym.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3

Lasse Elden

Figur x Kollektivholdeplasser og

03.03.2020

9816f6cdca94c90b89c2753d5cf7ef2

utvalgte kollektivlinjer (BYMNyhetsrom). Lenke til
Bymiljøetatens "Nyhetsrom"

Siri Nergård
4.1.3 Trafikkforhold

Lasse Elden

T9-11

www.ruter.no

T12 https://bym.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9
808790798bb48da822a2c5ee73113e2

03.03.2020

Laget tabeller selv
Figur x Trafikktall –
Årsdøgnstrafikk (ÅDT),
Tungtransport i % og
fartsgrenser (BYM-Nyhetsrom)
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4.1.4 Idrettsanlegg, anleggsdekning og bruk

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13360504-

Siri Nergård

behovsplan idrett og friluftsliv

10.06.2020

1581676062/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administ

2021-2030. Lagt inn tall og

rasjon/Etater%2C%20foretak%20og%20ombud/Bymilj%C3%B8etate

tekst.

n/Kunngj%C3%B8ringer%20fra%20Bymilj%C3%B8etaten/Behovspla
n%20for%20idrett%2C%20friluftsliv%20og%20fysisk%20aktivitet%
202021Anette S.Kokkim

2030/Behovsplanen%20for%20idrett%20og%20friluftsliv%20202141 https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-

Lagt til idrettshaller

27.02.2020

idrettskrets/idrettsanlegg/anleggsstatistikk/
06.05.2020 fotballbaner

Lasse Elden

Behovsplan for idrett og friluftsliv

Siri Nergård

tekst
Hentet info fra BGAs
høringsuttalelse, mars 2020

4.1.5 Støy
Positive miljøfaktorer

Lasse Elden

42 https://arcg.is/11eXL1

06.05.2020 BYM stille områder

Lagt inn i hoveddokumentet.

Negative miljøfatorer

Lasse Elden

43 https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm

03.03.2020

Figur x Støy - Bane

Lasse Elden

44 https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm

03.03.2020

(gjennomsnittlig) Figur x Støy - Vei
(gjennomsnittlig) MiljøstatusLagt inn i
hoveddokumentet.

4.2 Biologisk miljø
4.2.1 Avfall- og miljøstasjoner

Siri Nergård

4.1.2 Skadedyr

Lasse Elden

Oslo kommune

Tekst lagt inn i
hoveddokumentet
Tekst lagt inn i
hoveddokumentet

4.3 Kjemisk miljø
4.3.1 Radon

Lasse Elden

45 https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm

03.03.2020

Figur x Radon (aktsomhetskart) Miljøstatus.

4.3.2 Luftkvalitet/luftforurensing

Lasse Elden

46 https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Oslo/Oslo/Grünerløkka

03.03.2020

tekst lagt inn i
hoveddokumentet

Luftforurensing
4.3.3 Inneklima barnehager og skoler

Lasse Elden
Lasse Elden

ArcGIS
47,48

03.03.2020

Figur x Luftforurensing (ArcGIS)
registrereringer gjort i BGA

4.4 Sosialt miljø
4.4.1 Organisasjonsliv og frivilligehet

Anette S.Kokkim

4.4.2 Omfang kulturtilbud og sosiale

Anette S.Kokkim

Lagt inn av Anette

møteplasser
ungdomstilbud

Anette S.Kokkim

tekst

eldresenter

Siri Nergård

tekst

festivaler og arrangementer

Siri Nergård

tekst

Antall skjenkesteder

Lasse Elden

tekst

Lasse Elden

tekst

4.5 Miljørettet helsevern
Tilsyn etter forskrift om miljørettet
helsevern
Tilsyn skoler og barnehager

Lasse Elden

49, 50
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Kap 5 Helserelatert atferd
Statistikk
Kapittel: Overskrift:

Ansvar:

Figur/Tabell:

Lenke:

Dato lastet ned:

Annen kilde:

Kommentar:

5.1 Fysisk aktivitet
Siri Nergård

T13 https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/fysisk-aktivitet-for-barn-unge-voksne-

02.06.2020

Nasjonale faglige råd. Laget tabell basert på

eldre-og-gravide/stillesitting-begrense-tiden-i-ro
5.1.1 Deltagelse i idrett/fysisk aktivitet

Anette S.Kokkim

51

dette
30.04.2020 2018-tall fra Oslo Idrettskrets. Aktivitetstall - aktive medlemmer
2018. GRUPPE

Anette S.Kokkim

52

30.04.2020 2018-tall fra Oslo Idrettskrets. Aktivitetstall - aktive medlemmer
2018. GREN

5.1.2 Fysisk aktivitet barn og unge

Anette S.Kokkim
Siri Nergård

5.1.3 Fysisk aktivitet hos voksne og eldre

53

http://www.ungdata.no/Fylker-og-kommuner/Oslo/Oslo/Ung-i-Oslo-2018

T14

Laget figur selv basert på gruppe. Tall for 2019
foreligger ikke
Laget figur basert på grentall. Tall for 2019
foreligger ikke

30.04.2020 Ung i Oslo 2018
28.08.2020

Mail med info tilsendt fra Are Lille-Mæhlum

Anette S.Kokkim

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

30.04.2020

Siri Nergård

www.nina.no

15.05.2020 Wold, L.C., Skår, M og Øian, H (2020). Barn og unges friluftsliv. NINA

Tilsendt per mail fra BYM

rapport 1801. Norsk institutt for naturforskning.
Siri Nergård

54 https://www.ssb.no/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar/2016-06-20

02.06.2020

Levekårsundersøkelsen 2015

09.06.2020

Nasjonale kostholdsundersøkelse 2018-2019.

09.06.2020

Nasjonal kostholdsundersøkelse 2019.

5.2 Kosthold
spedbarn

Siri Nergård

https://www.fhi.no/studier/nasjonale-kostholdsundersokelser/kosthold-blant-spedbarni-norge/

2 åringer

Siri Nergård

https://www.fhi.no/studier/nasjonale-kostholdsundersokelser/kosthold-blant-2-aringeri-norge/

I barnehager

Endre Håkonsen

Generelt

Siri Nergård

Sendt info på mail 4.6.20
https://www.ssb.no/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar/2016-06-20

levekårsundersøkelsen 2015

5.3 Overvekt og fedme
barn og unge

Merete W. Hanssen-

55

09.03.2020.

Bauer

Tall fra 2019 hentet fra helsestasjon og
skolehelsetjenestens journalsystem CGM
Helsestasjon. Sendet på mail til Siri Nergård
09.03.2020

Voksne og eldre

Siri Nergård

http://norgeshelsa.no/norgeshelsa/

05.05.2020

Norgeshelsa. "overvekt og fedme 8-åringer.

Siri Nergård

56 http://norgeshelsa.no/norgeshelsa/

05.05.2020

Overvekt og fedme, selvrapportert 30- 79år
etter utdanningsnivå.

Siri Nergård

https://www.ssb.no/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar/2016-06-20

Levekårsundersøkelsen 2015

Julia Ølmheim

Tall fra Folkehelserapporten, oppdatert 12.03.2019.

mailvedlegg tilsendt 12.05.20

Julia Ølmheim

https://www.rusfeltet.no/wp-content/uploads/2019/09/Helhetlig-russtatistikk-for-

5.4 Rus
Rusavhengighet

Oslo-kommune-2019-1.pdf
Strategisk rusplan

Siri Nergård

www.emcdda.europa.eu

Ida Rognstad

https://www.korusoslo.no/wp-content/uploads/Russtrategi.pdf

43952 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction

lastet ned mai 2020
Anders Normann er oppdatert på denne tror jeg,
han har ansvar for å lage en lokal i bydelen.

psykisk helse

Ida Rognstad

Psykt bra by

Nylig vedtatt strategisk plan for psykisk helse i
Oslo kommune

Anne. Gine Hval

Brukerplan 2019. Mailvedlegg tilsendt 12.05.20

Rus og ungdom

Julia Ølmheim

https://www.korusoslo.no/rusmiddelforebygging-folkehelsearbeid/ung-i-oslo-ungdata/

Overdosedødsfall

Julia Ølmheim

http://statistikkbank.fhi.no/dar/

Siri Nergård

x2 grafer. tilsendt per mail 12.05.20
mai.20 Senter for rus - og avhengighet

5.5 Tobakk og snus
Daglig røyking hos unge, voksne

Julia Ølmheim

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

Julia Ølmheim

ssb.no

tilsendt per mail 12.5.20

Julia Ølmheim

Folkehelseinstituttet

sykdomsbyrde i Norge 2015. tilsendt per mail

gravide

Julia Ølmheim

Folkehelseinstituttet

snus

Julia Ølmheim

ssb.no

12.5.20
Medisinsk fødselsregisters statistikkbank.
tilsendt per mail 12.5.20
tilsendt per mail 12.5.20

5.6 Abort
Siri Nergård

57 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

22.05.2020

5.7 Seksualatferd
Siri Nergård

https://www.fhi.no/nyheter/2019/klamydiastatistikk-2018/

02.06.2020

Oslos statistikkbank.

Ansvarskart og referanseoversikt til Helseoversikt for BYdel Grünerløkka 2020 - 2023

Siri Nergård

https://www.regjeringen.no/contentassets/284e09615fd04338a817e1160f4b10a7/s
trategi_seksuell_helse.pdf

02.06.2020 Helse- og omsorgsdepartementet. "Snakk om det! Strategi for seksuell
helse (2017- 2022)"

Ansvarskart og referanseoversikt til Helseoversikt for Bydel Grünerløkka 2020 - 2023

Kap 6 Helsetilstanden
Statistikk
Kapittel: Overskrift:

Ansvar:

Figur/Tabell: Lenke:

Siri Nergård

https://sml.snl.no/helsetilstand

Dato lastet ned:

Annen kilde:

Kommentar:

05.05.2020

6.1 Forventet levealder og dødelighet
levealder

Siri Nergård

58 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?headers=r&headers=virtual&Geografis

Forventet levealder for kvinne rog menn ved fødsel i perioden

ubset=301%2C30101+-+30115&virtualsubset=V4_value+-

2013 -2017. Fra oslo kommunes statistikkbank.

+V6_value&v=2&stubs=Geografi&stubs=kjnn&measure=common&rsubset=2002_2004++2011_2015&measuretype=4&study=http%3A%2F%2F192.168.101.44%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FL
evealder&cube=http%3A%2F%2F192.168.101.44%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLevealder_C1&kjnnsubs
et=Kvinner+-+Menn&mode=cube&top=yes
dødelighet

Siri Nergård

59 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?headers=r&headers=virtual&Geografis

Oslo kommune statistikkbank. Tall fra 2010-2014. Dødsfall

ubset=301%2C30101+-+30115&virtualsubset=V4_value+-

etter kjønn og bydel og årsak.

+V6_value&v=2&stubs=Geografi&stubs=kjnn&measure=common&rsubset=2002_2004++2011_2015&measuretype=4&study=http%3A%2F%2F192.168.101.44%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FL
evealder&cube=http%3A%2F%2F192.168.101.44%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLevealder_C1&kjnnsubs
et=Kvinner+-+Menn&mode=cube&top=yes
6.2 Nedsatt funksjonsevne
Siri Nergård

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2005-8/id390520/?ch=6

Siri Nergård
Siri Nergård

https://helsenorge.no/rettigheter/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa
T15

25.08.2020

definisjon

25.08.2020
26.08.2020

bpa
Tall og tekst tilsendt fra Ida Rognstad, Hanne H.

om Bpa, boliger m.v

Syse
6.3 Smittsomme sykdommer og vaksinasjoner
6.3.1 Smittsomme sykdommer og vaksinasjonerMone Tsahai Kildal

T16 + T17

Tall hentet fra MSIS og lagt inn av Mone

6.3.2 Vaksinasjonsdekning
Barnevakinasjonsprogrammet

Siri Nergård

Meningokokkvaksinering av russen

Siri Nergåd

T18

Tabell hentet fra Oslo kommunes statistikkbank

60

Rapport tilsendt fra Mone Tsahai Kildal 20.07.2020. Rapport

Meningokokkvaksinasjon i videregående skoler i
fra HEL og Robert Steen.
Oslo 2020 - rapport

6.4 Ikke-smittsomme sykdommer
6.4.1 Hjerte-kar sykdommer

Siri Nergård

https://www.lhl.no/ressurssenter-for-hjerterehabilitering/fag/livsstilsykdommer/

05.05.2020

Siri Nergård

61 http://norgeshelsa.no/norgeshelsa/

05.05.2020

Siri Nergård

62 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

05.05.2020

Hjerte- og karsykdommer. Innlegelser, per 1000, alle aldre,
Dødsårsak.

Siri Nergård

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

05.05.2020

Dødsårsak.

Siri Nergård

http://norgeshelsa.no/norgeshelsa/

05.05.2020

Dødsårsaker kreft nøkkeltall.

https://www.kreftregisteret.no/Temasider/kreft-i-oslo/

05.05.2020

lastet ned etter oppfordring fra bydelens kreftkoordinator.

fordelt på kjønn.
6.4.2 Kreft

Siri Nergård

63

6.4.3 Lungesykdommer/KOLS

Siri Nergård

64 http://khs.fhi.no/webview/

6.4.4 Diabetes

Siri Nergård

https://www.diabetes.no/om-diabetes/

05.05.2020

Siri Nergård

https://www.diabetes.no/nyheter/nyheter-2018/stadig-farre-far-type-2/

05.05.2020

Siri Nergård

http://norgeshelsa.no/norgeshelsa/

05.05.2020

Siri Nergård

https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/muskel-og-skjeletthelse/

22.05.2020

Siri Nergård

https://oslo-universitetssykehus.no/om-oss/nyheter/en-av-fire-nordmenn-har-muskel-og-

22.05.2020

6.4.5 Muskel- og skjelettlidelser

22.05.2020 Kommunehelsa statistikkbank
Diabetesforbundets nettside.
Data fra FHI, norgeshelsa.

skjelettplager
Siri Nergård
6.4.6 Demens

65 http://khs.fhi.no/webview/

22.05.2020 Kommunehelsa statistikkbank

Suzanne M. Nielsen/ Siri

https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/demens/

Lenke tilsendt Siri Nergård per mail 13.05.20

Nergård
Suzanne M. Nielsen/ Siri

https://nasjonalforeningen.no/demens/hva-er-demens/

Lenke tilsendt Siri Nergård per mail 13.05.20

Suzanne M. Nielsen/ Siri

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/sykehjemsetaten/senter-for-fagutvikling-og-

Lenke tilsendt Siri Nergård per mail 13.05.20

Nergård
Siri Nergård

forskning/#gref

Nergård

T19

Oppfølging fra demensteam i BGA

Tabell laget etter tall tilsent fra Suzanne Nielsen per mail
13.05.20.

Siri Nergård

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13228963-

Byrådet, Oslo kommune (2014). Demensplan for

1497609747/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%2C%20foretak%2

Oslo 2014 - 2019 —«LEV VEL —med demens i

0og%20ombud/Sykehjemsetaten/Senter%20for%20fagutvikling%20og%20forskning/Demensplan%20

Oslo ». (Byrådssak 143/14). Hentet fra

for%20Oslo%202014-2019.PDF

www.oslo.kommune.no

Ansvarskart og referanseoversikt til Helseoversikt for Bydel Grünerløkka 2020 - 2023

6.4.7 Tannhelse

Siri Nergård

http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?headers=r&headers=virtual&Geografis

Tall fra Oslo kommune statistikkbank. Kun tall fra barn og

ubset=301%2C30101+-+30115&virtualsubset=V4_value+-

unge tilhørende tannklinikker. Tall fra 2017.

+V6_value&v=2&stubs=Geografi&stubs=kjnn&measure=common&rsubset=2002_2004++2011_2015&measuretype=4&study=http%3A%2F%2F192.168.101.44%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FL
evealder&cube=http%3A%2F%2F192.168.101.44%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLevealder_C1&kjnnsubs
et=Kvinner+-+Menn&mode=cube&top=yes
Siri Nergård

T20 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?headers=r&headers=virtual&Geografis

Tall fra Oslo kommune statistikkbank. 2017. Gjennomsnitt

ubset=301%2C30101+-+30115&virtualsubset=V4_value+-

tannhelse i Oslo 5år, 12år og 18år

+V6_value&v=2&stubs=Geografi&stubs=kjnn&measure=common&rsubset=2002_2004++2011_2015&measuretype=4&study=http%3A%2F%2F192.168.101.44%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FL
evealder&cube=http%3A%2F%2F192.168.101.44%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLevealder_C1&kjnnsubs
et=Kvinner+-+Menn&mode=cube&top=yes
https://www.ssb.no/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar/2016-06-20

Levekårsundersøkelsen 2015

6.4.8 Psykisk helse
Barn og unge

Tanja Schütt Dideriksen

Info fra FACT-ung, tilsent på mail 3.6.2020

Siri Nergård

66 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

03.06.2020

Hentet info fra Oslo kommune statistikkbanken -

Siri Nergård

67 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/

29.08.2020

Angstsymptomer
Selvbilde blant unge i Oslo

Siri Nergård
Voksne og eldre

03.06.2020

https://www.icdp.no/hva-er-icdp/

Anne Gine Hval

27.08.2020

Hva er icdp
Brukerplan 2019

Laget av NAV grünerløkka. Tekst tilsendt Siri Nergård på mail

Folkehelserapport

lastet ned 22.05.20

6.5 Skader og ulykker
Siri Nergård
6.5.1 Hoftebrudd

Siri Nergård

https://www.fhi.no/nettpub/hin/skader/skader-og-ulykker-i-norge/
68 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?catalog=http%3A%2F%2F192.168.101.

Tabell hentet fra oslo statistikkbank 20.05.20

44%3A80%2Fobj%2FfCatalog%2FCatalog88&submode=catalog&mode=documentation&top=yes
Siri Nergård

69 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?catalog=http%3A%2F%2F192.168.101.

Tabell hentet fra oslo statistikkbank 20.05.20

44%3A80%2Fobj%2FfCatalog%2FCatalog88&submode=catalog&mode=documentation&top=yes
6.5.2 Utsatte veier/strekninger og dødsulykker Siri Nergård

70 https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/hva:(~(farge:'0_1,id:570))/@263855,
6650610,13

vegvesenet, fag, trafikksikkerhet, ulykkesdata - vegkart.no,
søkte i søkefelt etter trafikkulykker og zoomet inn til
Grünerløkka. Tok en screenshoot. gir bare en oversikt ovver
alle trafikkulykker registert i området. Ingen mulighet for å
sortere etter år eller type trafikkulykke

6.6 Selvrapportert helse
Siri Nergård

71 https://www.ssb.no/helse/statistikker/helseforhold/hvert-3-aar/2016-06-20

Siri Nergård

https://www.oslo.kommune.no/statistikk/oslohelsa/befolkningens-helsetilstand/selvrapportert-

Siri Nergård

72 http://statistikkbanken.oslo.kommune.no/webview/index.jsp?catalog=http%3A%2F%2F192.168.101.

Levekårsundersøkelsen 2015
tekst

helse/#gref
44%3A80%2Fobj%2FfCatalog%2FCatalog88&submode=catalog&mode=documentation&top=yes

tabell hentet fra oslo statistikkbank 20.05.2020

