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Om folkehelseoversikten 
Rælingen kommunes hovedområde i våre styringsdokumenter «Trivsel, livskvalitet og folkehelse»,  

har også en utvidet del knyttet til krav om folkehelseoversikt i henhold til folkehelseloven § 5 og 

forskrift om oversikt over folkehelsen §§ 3 og 4. Folkehelseloven pålegger kommunen å fremme 

folkehelsen innen egne oppgaver og virkemidler. Folkehelseoversikten er en gjennomgang av 

helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.  

Forskrift om oversikt over folkehelsen angir følgende temaområder:  
A. Befolkningssammensetning  
B. Oppvekst- og levekårsforhold  
C. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø  
D. Skader og ulykker  
E. Helserelatert adferd  
F. Helsetilstand  

 

Oversiktsarbeidet skal etter folkehelseloven gjøres både løpende gjennom ordinær virksomhet samt 

ved utarbeiding av et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Den fireårige syklusen sikres ved 

utarbeiding av et samlet oversiktsdokument (sist laget i august 2015), mens den løpende oversikten 

innarbeides i tilknytning til kommunens ordinære styringsdokumenter. Det betyr at vi hvert år gjør en 

avgrenset gjennomgang av status innenfor utvalgte tema for å sikre oppdatert kunnskap.  

Denne gjennomgangen legges fram i samme kommunestyremøte som kommunens årsberetning og 

våre tilstandsrapporter (juni-møtet). Neste store gjennomgang (hvert fjerde år) vil komme i 2019. 

Den vil bla. inneholde være bredere, dekke flere temaer samt ha utdypende informasjon på en del av 

temaene som vises i de årlige oversiktene.  

 

Temaene som vises i denne oversikten er i stor grad knyttet til oppvekst og levekår (tema B).  

Barnefattigdom er også denne gangen tatt med som et fokusområde. Datagrunnlaget under 

barnefattigdom er imidlertid ikke oppdatert siden i fjor, pga. forsinkelser fra datakilden hos Barne- 

ungdoms- og familiedirektoratet. Datagrunnlaget til tema tilgang til grøntområder er heller  

ikke oppdatert siden forrige oversikt. Ungdom, psykisk helse og rus er denne gangen tatt med.  

Rus er årets fokusområde fra Folkehelseinstituttet. I tillegg har vi en ny ungdataundersøkelse i 

Rælingen, Ungdata 2017, Noen tema innenfor skader og ulykker er tatt med (tema D), samt noen 

innenfor helsetilstand (tema F). Statistikkutvalget er i stor grad avhengig av hvilke datakilder som er 

tilgjengelige. Tema E (helserelatert atferd/levevaner) inneholder eksempelvis svært lite statistikk på 

kommunenivå. Tema A er dekket innunder befolkningsutvikling og -prognoser, vist årlig både i 

årsberetning og handlingsprogram. Tema F har mer karakter av helse enn folkehelse og er, i 

hovedsak, ansett egnet for samlet gjennomgang kun hvert fjerde år (bla. pga. ulike feilkilder ved 

eksempelvis små tall). Området følges også i stor grad gjennom ordinær daglig aktivitet.  

 
Standardiserte tall anbefales ved sammenligning mellom geografiske områder. Hensikten med 
standardisering er å redusere påvirkning av ulik alders- og kjønnssammensetning når man 
sammenligner grupper. I våre diagrammer viser vi i de fleste tilfeller Rælingen sammenligne med 
fylket og landet. Innunder tekstkommentarene sies det også noen steder noe om status i forhold til 
nabokommuner (våre fire nærmeste, tilgrensende; Skedsmo, Lørenskog, Fet og Enebakk). 
 

Samlet viser utvalget spesielt: 

- tema som spesifikt er valgt ut som egnet for årlig oppfølging av den fireårige oversikten  

- tema som anses vesentlige med hensyn til sosial ulikhet  

- tema som viser en nedbryting/detaljering av noen av våre styringsindikatorer   

- tema som er prioritert i den årlige nasjonale satsingen, vist i folkehelseprofiler for kommunene  

Statistikken er også ment å gi et supplerende bilde av hovedområdet Trivsel, livskvalitet og folkehelse, 

og som supplement til styringsindikatorer. Det er spesielt viktig å følge med på områder som viser en 

risiko, og på områder der kommunen har mulighet for eller et ansvar for tilrettelegging og forebygging. 

 

Merknader/forklaringer, vist løpende i teksten med (..), m/lilla tall 1-21, er samlet bakerst i dokumentet.  

Merknadene viser definisjoner og forklaringer på begreper brukt i statistikken og datagrunnlaget. 
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Oppvekstforhold  

 

Gjennomføringsgrad videregående skole 
 

Frafall i videregående skole (vgs.), etter  

foreldrenes utdanningsnivå, 2013-2016:  

gr.sk.=grunnskole og u./h.= universitet/høyskole 
 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa 

statistikkbank/SSB/ Januar 2018.  
 

Diagrammet viser frafallsprosent i vgs. målt ved 

gjennomføringsgrad (1) og sett i forhold til 

variasjoner i foreldrenes utdanningsnivå.  

Det er tatt utgangspunkt i personens 

bostedskommune det året han eller hun startet 

på grunnkurs i videregående opplæring. 

Statistikken viser tre års glidende gjennomsnitt. 

Nøkkeltallet kan antyde noe om sosial ulikhet, 

mestring og risiko for vedvarende levekårs- og 

helseproblemer. 

 

Diagrammet viser at differansen i frafallsprosent 

mellom elever som har foreldre med grunnskole 

og elever som har foreldre med universitet/ 

høyskole som utdanningsbakgrunn, er lavere i 

Rælingen enn i fylket og landet. Det er positivt i 

forhold til sosial ulikhet, men denne differansen 

har økt siste periode (fra 18 til 22). Frafallet for 

elever med foreldre som har grunnskolenivå og 

som har universitets-/høyskolenivå har begge 

økt i Rælingen i siste periode. Spesielt er det en 

stor økning blant elever med foreldre som har 

grunnskolenivå. En tilsvarende trend er det ikke 

i fylket og landet.  

 

Diagrammet supplerer styringsindikator vist 

under hovedområde Trivsel, livskvalitet og 

folkehelse. Styringsindikatoren viser elevenes 

frafallsprosent i forhold til alle utdanningstyper 

hos foreldre. Samlet snitt er på 21% i perioden 

2014-2016, en økning fra 19% i 2013-15. 

Prosentandelen tilsvarer årlig 39 elever i 

Rælingen, ved siste måling. 
 

 

 

Minoritetsspråklige barn i barnehage 
 

Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage, ift 

innvandrerbarn 1-5 år, ekskl. utvalgte land (2): 

 
Kilde: SSB, mars 2018.    
 

Barnehager kan gi barn et fortrinn ved skole-

start. Størst positiv betydning har barnehagen 

for språkutvikling og læring. Forskjellen i språk-

utvikling mellom de som har gått i barnehage 

og de som ikke har gått i barnehage, er særlig 

stor for minoritetsspråklige barn samt for barn 

fra lavinntektsfamilier og av lavt utdannede 

mødre. Barnehagen kan derfor være en viktig 

arena for utjevning av sosiale helseforskjeller 

og for å styrke integreringen i samfunnet.  

 

Diagrammet viser at Rælingen har en lavere 

dekningsgrad enn Lørenskog og Skedsmo. Alle 

tre er kommuner med en stor minoritetsspråklig 

innvandrerbefolkning. Utviklingen har vært noe 

negativ i Rælingen i 2017.  

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 
forhold til alle barn med barnehageplass har 
vært jamt økende over mange år, men er 
tilnærmet uendret siste året i Rælingen. 
 

Noen barn går i barnehage i en annen 

kommune enn der de bor (noe av forklaringen 

på at Lørenskog ligger høyt; barn fra andre 

kommuner går i Ahus sin barnehage). 

Lørenskog har også vært gode på tiltak for å 

øke andelen minoritetsspråklige barn som går i 

barnehage. Rælingen har vurdert ulike mulige 

tiltak for å styrke andelen hos oss. Erfarings-

messig varierer tallene fra år til år i mange 

kommuner. Utslagene vil særlig komme av at 

barn går i barnehage i en annen kommune enn 

de bor i. Endringer i barnehagestruktur og 

preferanse hos foreldre vil derfor påvirke 

tallene. Enebakk er tatt med av ovennevnte 

grunner, som nabokommune, og statistikken 

viser en stor økning der. 
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Lese- og regneferdigheter 

 
Leseferdighet, andel på laveste mestringsnivå 

(3), 2013-2017:  

 

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa 

statistikkbank/ Utd.dir. og SSB/ Des. 2017. 

Diagrammene viser leseferdighet hos elever på 
5. og 8.trinn, målt i Elevundersøkelsen. 
Statistikken viser tre års glidende gjennomsnitt. 
Resultatene er hentet fra nasjonale prøver. 
 
Andelen som ligger på laveste mestringsnivå 
(mestringsnivå 1) i lesing er høyere i Rælingen 
enn i fylket, landet og i nabokommuner på 
5.trinn, men det har vært en positiv utvikling til 
siste periode med færre på laveste 
mestringsnivå. 
 
Andelen i Rælingen på laveste nivå på 8.trinn 
ligger mer «midt på treet» i en sammenligning 
med andre, men der har det vært en negativ 
utvikling til siste periode. 
 

 

Regneferdighet, andel på laveste mestringsnivå 

(3), 2013-2017:  

 

 

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa 

statistikkbank/ / Utd.dir. og SSB/ Des. 2017. 

Diagrammene viser regneferdighet hos elever 
på 5. og 8.trinn, målt i Elevundersøkelsen. 
Statistikken viser tre års glidende gjennomsnitt. 
Resultatene er hentet fra nasjonale prøver. 
 
Andelen som ligger på laveste mestringsnivå 
(mestringsnivå 1) i regning er høyere i 
Rælingen enn i fylket og landet på 5.trinn, men 
det har vært en markant positiv utvikling til siste 
periode med færre på laveste nivå. 
 
Andelen i Rælingen på 8.trinn på laveste nivå 
er høyere enn i fylket, landet og majoriteten av 
våre nabokommuner, og det har også vært en 
svak negativ utvikling til siste periode i 
Rælingen. 
 
 
Resultatene følges i kommunens årlige 

tilstandsrapport for rælingsskolen. 
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 Mobbing, barne- og ungdomsskolen  

 

Diagrammene supplerer styringsindikator vist 

under hovedområde Trivsel, livskvalitet og 

folkehelse i årsberetning. Diagrammene i denne 

oversikten viser også kjønnsfordeling og 

tidsutvikling på 7.trinn. I denne oversikten har vi 

valgt også å ha med 10.trinn. 
 

 
 

 
Kilde: Utdanningsdirektoratet/ Skoleporten/ 2018. 

Diagrammene viser andel elever som opplever 

mobbing, på 7. og 10.trinn i Rælingen, med 

utvikling for de to siste skoleårene. (4) 

 

Andelen som oppgir mobbing er noe høyere  

for gutter enn for jenter på begge trinn, siste 

skoleåret. Det har vært en markant positiv 

utvikling siste året for jenter på ungdomstrinnet. 

Det har vært en markant negativ utvikling for 

gutter på barnetrinnet siste skoleåret. 

 

Definisjonen i Elevundersøkelsen er: "Med 

mobbing mener vi gjentatte negative handlinger 

fra en eller flere sammen, mot en elev som kan 

ha vanskelig for å forsvare seg."  Tallene 

inkluderer de som har svart ”2 eller 3 ganger i 

måneden”, ”omtrent 1 gang i uken” eller ”flere 

ganger i uken” på spørsmålet ”Er du blitt 

mobbet av andre elever på skolen de siste 

månedene?”. 

 

 
 

 
 

Diagrammene viser andel elever som opplever 

mobbing på 7. og 10.trinn i Rælingen, 

sammenlignet med Akershus siste skoleåret. 

 

Andelen som oppgir mobbing er høyere i 

Rælingen enn i Akershus på barnetrinnet. 

Andelen som oppgir mobbing er lavere i 

Rælingen enn i Akershus på ungdomstrinnet. 

 

Mobbing er en vesentlig individuell risikofaktor 

for psykiske lidelser. Barn som mobbes har 

opptil sju ganger høyere risiko for psykiske 

plager som engstelse, depresjon, ensomhet og 

rastløshet, enn barn som ikke mobbes. Blant 

barn og unge som mobbes er også kroppslige 

helseplager som hodepine, ryggsmerter, "vondt 

i magen" og svimmelhet, dobbelt så vanlig som 

blant andre barn. Jo oftere et barn blir mobbet 

jo større er risikoen for helseplager. Sammen-

hengen mellom mobbing og helseplager gjør at 

det er viktig å forebygge mobbing i skolen. 

 

Det er store årlige variasjoner mellom 

skoleårene, og mellom de enkelte skolene. 

 

Resultatene følges i kommunens årlige 

tilstandsrapport for rælingsskolen.  

I tilstandsrapporten fremkommer også 

resultater på skolenivå. 
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Ungdom, psykisk helse og rus 

 

Rus er et fokusområde hos Folkehelseinstituttet 
i årets folkehelseprofiler, som er utarbeidet til 
kommunene.  
 
Redusert forbruk av alkohol og andre rusmidler 
kan gi en betydelig folkehelsegevinst og bidra til 
å minske sosial ulikhet i helse. Alkohol er årsak 
til betydelig mer helsemessige og sosiale 
problemer i samfunnet enn narkotika. 
 
Statistikken vist her er utdrag fra siste ungdata-
undersøkelse i Rælingen, Ungdata 2017.  
Forrige tilsvarende undersøkelse i Rælingen 
var i 2014. Ungdata er et spørreskjemabasert 
verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan 
ungdom har det og hva de driver med i fritida. 
Svarprosenten er på 85%. Vi har valgt ut 
psykisk helse og rus til denne oversikten. 
 
Andel som er plaget av depressive symptomer 

blant gutter og jenter på 8. - 10. trinn 

 
 

I Ungdata måles psykiske helseplager gjennom 

spørsmål som skal fange opp ulike former for 

depressive symptomer. Ungdommene som 

rapporter at de er mye plaget av flere slike 

symptomer, regnes som å ha et «høyt nivå». 

På landsbasis er det rundt 15 prosent av 

ungdomsskoleelevene innenfor dette kriteriet. 

Det er langt flere jenter enn gutter som er mye 

plaget. Omfanget av plager øker en god del 

gjennom årene på ungdomsskolen blant 

jentene. Det er også en god del ungdommer 

som føler seg ensomme i hverdagen. 

 

Utviklingen fra 2014 til 2017 er negativ i 

Rælingen for depressive symptomer på 

ungdomstrinnet, med en økning fra 11% til 14% 

for 8.-10.trinn, mens opplevd ensomhet er 

redusert fra 21% til 19 % i samme periode. 

Andel som har vært tydelig beruset siste år

 

 
 

Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i 

Norge. Voksne i dag drikker generelt mer 

alkohol enn tidligere. De unges bruk av alkohol 

har imidlertid flatet ut, og fra årtusenskiftet vist 

en tydelig nedgang. Likevel er det fremdeles 

mange unge som drikker alkohol, og da særlig i 

den siste delen av tenårene.  

 

Rælingen ligger under landssnittet, og det er en 

nedgang fra 12% i 2014 til 8 % i 2017 på elever 

på ungdomstrinnet som oppgir å ha vært tydelig 

beruset siste år.  

 
Har du brukt hasj eller marihuana i løpet av siste 

år?

 
Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til 

dels sterkt fordømt. Fram mot årtusenskiftet var 

det en tydelig økning i bruken av hasj og mari-

huana blant ungdom. Ungdata viser at denne 

utviklingen har flatet ut eller gått noe ned de 

senere årene, i hvert fall blant elever på 

ungdomstrinnet. Det er generelt flere gutter enn 

jenter som både har prøvd og blitt tilbudt hasj. 

 

Rælingen ligger helt på landssnittet i 2017 i 
prosentandel av elever på ungdomstrinnet som 
oppgir å ha prøvd hasj/marihuana. Det er en 
nedgang fra 5% i 2014 til 3% i 2017 i Rælingen. 
 
91% av jentene og 86% av guttene har aldri blitt 
tilbudt hasj eller marihuana i løpet av siste år. 
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Tilgang til grønt- og rekreasjonsområder 

 
Andel av tettstedsbefolkningen under 20 år med 

trygg tilgang til rekreasjonsareal:  

 
Kilde: SSB, oppdatert 2017. 

 
Tilgang til rekreasjonsareal er viktig for 
befolkningens velvære og utvikling. Spesielt  
har det vist seg at barn med tilgang til natur-
omgivelser som innbyr til variert aktivitet har 
bedre motorisk utvikling enn barn som bor i mer 
tilrettelagt og funksjonsbestemt miljø.  
 
Rekreasjonsareal er definert som naturområde 
av en viss størrelse - minst 5 dekar. Kravet til 
gangavstand er 200 meter for rekreasjonsareal. 
Trygg tilgang er definert som at de bosatte kan 
nå et rekreasjonsareal på en trygg måte; ved å 
ferdes langs stier, gang- og sykkelveger eller 
bilveger med lite biltrafikk og lav fartsgrense. 
 
Diagrammet viser andelen barn og unge med 
trygg tilgang til rekreasjonsareal, og viser en 
andel på 56 % i 2016. Andelen har økt i 
Rælingen siden forrige måling. Andelen ligger 
under snittet i fylket og landet. 
 
Diagrammet supplerer styringsindikator vist 
under hovedområde Trivsel, livskvalitet og 
folkehelse. Styringsindikatoren viser tilgangen 
for hele befolkningen, med andel 57% i 2016. 
Andelen med trygg tilgang til slike små, nære 
områder bør ikke være lavere for barn og unge 
enn den er for totalbefolkningen; det bør 
tilstrebes å øke andelen framover. 
 
Barne- og ungdomsgruppa er medregnet barn 
og unge helt opp til 20 år. Vi vil bemerke at 
dette vil bety at mange i øvre del av alders-
gruppa helt fint og trygt kan benytte seg av 
areal som ligger lenger unna enn 200 meter 
gangavstand (eksempelvis område Marikollen).  
 
Vi anser nøkkeltallet for rekreasjonsareal i 
større grad enn nøkkeltallet for nærturterreng 
som et påvirkelig tall for kommunen, mht. rollen 
som tilrettelegger.  

 
Andel av tettstedsbefolkningen under 20 år med 
trygg tilgang til nærturterreng:  

Kilde: SSB, oppdatert 2017. 

Tilgang til nærturterreng gir mulighet for fysisk 
og psykisk rekreasjon, og er et viktig kriterium 
for et miljøvennlig tettsted. Trygg tilgang og 
nærhet gjennom gangmulighet gir lav terskel  
for å benytte naturområder, for mange grupper. 
Det gir mulighet for fysisk aktivitet og friluftsliv  
i hverdagen.  
 
Nærturterreng er definert som store 
naturområder - større enn 200 dekar. Kravet til 
gangavstand er 500 meter for nærturterreng. 
Trygg tilgang er definert som at de bosatte kan 
nå et nærturterreng på en trygg måte; ved å 
ferdes langs stier, gang- og sykkelveger eller 
bilveger med lite biltrafikk og lav fartsgrense. 
 
Diagrammet viser andelen barn og unge med 
trygg tilgang til nærturterreng, og viser en andel 
på 57 % i 2016. Andelen har økt i Rælingen 
siden forrige måling. Andelen ligger over snittet 
i fylket og landet. 
 
Diagrammet supplerer styringsindikator vist 
under hovedområde Trivsel, livskvalitet og 
folkehelse. Styringsindikatoren viser tilgangen 
for hele befolkningen, med andel 55% i 2016. 
……………. 
 
I Rælingen vektlegges god tilgjengelighet til 
natur- og grøntområder som en vesentlig del  
av kommunens identitet og visjon og som et 
sentralt innsatsområde i vårt planarbeid. Det  
er også en viktig kvalitet for en god oppvekst.  
 
Det er særlig viktig å følge med på hvordan 
tilgjengeligheten til grøntområder utvikler seg  
i perioder med stor vekst og fortetting i 
utbyggingsmønsteret. 
 
………………. 
Merknad: Tettstedsbefolkningen i Rælingen  
pr. 1.1.2016 utgjør 96,1% av innbyggerne. 
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Barnefattigdom 

 

Oversikten over barnefattigdom skal gi et bilde 

av omfanget og hvem de fattige er. Det er tatt ut 

et utvalg diagram som belyser dette ut fra 

indikatorer som sier oss noe om status i vår 

kommune, sett særlig i forhold til områder der vi 

representerer ytterpunkter i en sammenligning 

med andre. 

 

Tallene er ikke oppdatert siden forrige 

folkehelseoversikt ble laget. 

 

 

Omfang av barnefattigdom 
 
Personer 0-17 år i husholdninger med 
vedvarende lavinntekt, EU60 (5), 2013-2015: 

Kilde: Bufdir. /SSB, Inntekts- og formuesstatistikk for 

husholdninger, 2015. 

Diagrammet viser hvor mange barn som bor i 
husholdninger med lav inntekt over en 
treårsperiode (6).  
 
Lav inntekt kan være både forbigående og 
vedvarende. Noen husholdninger kan for 
eksempel oppleve en kort periode med 
arbeidsledighet. Det er derfor vanlig å se på 
husholdningsinntektene over en lengre periode, 
for å fange opp de som har mer varige 
økonomiske utfordringer. Dette kalles 
vedvarende lavinntekt. Selv om en treårs-
periode med lav inntekt ikke nødvendigvis er 
lang tid for en voksen person, kan tre år utgjøre 
en betydelig del av barnets liv. 
 
I Rælingen er det bortimot 7% av barna som 
bor i lavinntektshusholdninger, noe som utgjør 
243 barn. 
 
Rælingen ligger bedre an enn fylkes- og 
landssnittet. Andelen i Rælingen er lavere enn i 
våre to nabokommuner som er mer folkerike og 
mer urbane, og høyere enn i våre to 
nabokommuner som er mindre folkerike og mer 
landlige. Barnefattigdommen i Rælingen har økt 
de siste årene, men hadde en nedgang det 
siste året; noe som er en felles utvikling med 
nabokommuner, fylket og landet. 
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Barnefattigdom – hvem er de 
 
Barn i alderen 0-17 år i lavinnteksthusholdninger 
med enslig forsørger: 

 
Kilde: Bufdir. /SSB, Inntekts- og formuesstatistikk for 

husholdninger, 2015.  

 

Diagrammet viser barn i lavinntekts-

husholdninger med en enslig forsørger (7).  

 

Enslige forsørgere, særlig kvinner, har større 

risiko for lavinntekt. Barn som har opplevd et 

samlivsbrudd, har fire ganger så stor 

sannsynlighet for å havne i lavinntektsgruppen, 

sammenlignet med barn som ikke har det.  

Man kan på denne måten si at samlivsbrudd 

kan være en vei inn i fattigdom. Barn som 

opplever å gå fra en husholdning med en enslig 

forsørger til en husholdning med to voksne, 

opplever en klar forbedring i økonomien. Disse 

barna blir ofte løftet ut av lavinntektsgruppen 

etter denne overgangen. Enslige forsørgere 

opplever høy inntektsulikhet sammenlignet med 

andre barnefamilier. Denne ulikheten har vokst 

siden 2000-tallet. Inntektsulikheten øker jo 

yngre barnet er. I tillegg har en større andel 

enslige forsørgere lav yrkestilknytning.  

 
I Rælingen er andelen barn i lavinntekts-
husholdninger med enslig forsørger høy. 
Andelen er på 40,6%, noe som utgjør 91 barn. 
Vi har en høyere andel barn i slike 
husholdninger enn både fylket, landet og 
nabokommunene. Dette er en risikofaktor 
kommunen bør være oppmerksom på. Vi ser 
imidlertid en endring det siste året, der andelen 
gikk ned med hele fem prosentpoeng (fra 45,6). 
 

Barn i husholdninger med lav inntekt og  
ikke-vestlig innvandrerbakgrunn: 

 
Kilde: Bufdir. /SSB, Inntekts- og formuesstatistikk for 
husholdninger, 2015.  

 
Diagrammet viser andel barn i lavinntekts-
husholdninger, hvor hovedinntektstaker har 
landbakgrunn fra et annet land enn Norge.  
Her er det kun gruppa med ikke-vestlig 
bakgrunn som er med (8). Barn med 
innvandrerbakgrunn utgjør generelt en økende 
andel av barn i lavinntektshusholdningene, og 
er overrepresentert i lavinntektsstatistikken. 
 
Å vokse opp med lav inntekt kan gjøre det 
vanskeligere for barna å bli integrert i Norge, 
fordi mange sosiale aktiviteter for barn koster 
penger. Det er viktig å huske at innvandring i 
seg selv ikke er årsaken til at disse barna 
vokser opp i familier med lav inntekt. Det kan 
være flere årsaker til at disse husholdningene 
har lav inntekt; foreldre med innvandrings-
bakgrunn har ofte lavt utdanningsnivå, noe som 
gjør det vanskelig å komme inn på arbeids-
markedet i Norge. Svak yrkestilknytning kan 
også ha sammenheng med at foreldrene ikke 
behersker norsk godt nok.  
 
Det er ofte flere å forsørge i husholdningen  
på grunn av store familier. Siden lavinntekts-
grensen justeres basert på husholdnings-
størrelse, gjør dette enkelte familier særlig 
utsatt for å havne under lavinntektsgrensen. 
Yrkestilknytningen øker generelt med antall år 
foreldrene har bodd i Norge. 
 
Rælingen har en andel på 17%, noe som er et 
lavere nivå enn nabokommunene, fylket og 
landet. Andelen i Rælingen har imidlertid økt i 
perioden 2013-2015, med ca. tre prosentpoeng. 
Andelen barn i husholdninger med lavinntekt 
med vestlig innvandrerbakgrunn (9) er på 
11,2% i Rælingen. Kommunen ligger også her 
på et lavere nivå enn naboene, fylket og landet.  
Samlet har da ca. 30% av lavinntekts-
husholdningene våre innvandringsbakgrunn. 
 
Rælingen ligger også lavere enn de fleste i 
sammenligningsgruppa til Bufdir. (10). 
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Barn i husholdninger med lavinntekt som mottar 
mer enn halvparten av samlet inntekt gjennom 
offentlige overføringer: 

 
Kilde: Bufdir. /SSB, Inntekts- og formuesstatistikk for 
husholdninger, 2015.  

 

Diagrammet viser andel husholdninger 

avhengige av offentlige stønader; dvs. hvor 

ulike offentlige overføringer utgjør over 

halvparten av husholdningens samlede inntekt 

før skatt (11). 

 
Det å være avhengig av offentlige overføringer 
for å få dekket grunnleggende behov, kan være 
belastende og gjør den økonomiske situasjonen 
usikker. Dersom en ytelse bortfaller, kan det 
også være en vei inn i fattigdom. 
 
I Rælingen er det bortimot 65% av lavinntekts-
husholdningene (144 barn) som er i en slik 
situasjon. Dette er flere enn de vi sammenligner 
oss med - og også flere enn i sammenlignings-
gruppa til Bufdir. 
 
Andelen har økt relativt mye det siste året i 
Rælingen, med ni prosentpoeng. 
 
Barn i husholdninger med lavinntekt der 
hovedforsørger har lav utdanning: 

Andelen barn i lavinntektshusholdninger i 

Rælingen der hovedforsørger har lav utdanning 

er på 65%. Her ligger Rælingen omtrent «midt 

på treet» i en sammenligning med naboer, 

fylket og landet – men høyere enn i nesten  

alle de utvalgte sammenligningskommunene 

(Bufdir.) 

 
Lav utdanning er fullført grunnskole eller 
uoppgitt utdanning. Lav utdanning har en 
sammenheng med risiko for vedvarende 
lavinntekt. Personer med lav utdanning  
har generelt også opplevd økende sosiale 
forskjeller siden 2000-tallet. 
 
 

 

 

 

 

 

Omfang av barn som kan oppleve levekårs-

utfordringer i lokalmiljøet i form av boligforhold: 

 

Barn i husholdninger med lavinntekt som er 

trangbodd (rom og kvm): 

I Rælingen er denne andelen på 55% i 2015. 

Andelen er høyere enn i Fet, Enebakk, fylket og 

landet, men noe lavere enn i Skedsmo og 

Lørenskog - og den er høyere enn i nesten alle 

de utvalgte sammenligningskommunene 

(Bufdir.) 

 
Barn 0-5 år i husholdninger med lavinntekt som 

bor i leid bolig: 

I Rælingen er andelen på 61% i 2015.  

Andelen er høyere enn i nabokommunene og 

fylkessnittet – og den er høyere enn i nesten 

alle de utvalgte sammenligningskommunene 

(Bufdir.) 
 

Barn 6-17 år i husholdninger med lavinntekt som 

bor i leid bolig:  

I Rælingen er andelen på 46% i 2015.  

Andelen er lavere enn i nabokommunene,  

fylket og landet – og den er lavere enn i de 

utvalgte sammenligningskommunene (Bufdir.) 

 

Å leie bolig gir generelt økt sannsynlighet for en 

lavere materiell boligstandard enn det å eie 

bolig. Lavinntektshusholdninger er overrepre-

sentert når det kommer til å leie fremfor å eie.  

 

Trangboddhet, fysiske mangler ved boliger og 

ustabile bomiljøer er mer utbredte i kommunale 

utleieboliger enn i eide boliger. Leiemarkedet er 

også kjennetegnet ved leiekontrakter med 

nokså kort varighet, som igjen kan medføre 

hyppigere flyttinger. Dette kan føre til at barna 

må bytte skole og nabolag oftere enn andre 

barn, som kan være negativt for deres utvikling.  
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Levekår og arbeidsmarked 

 

Utdanningsnivå i befolkningen  

 

Andel med grunnskolenivå, 2014-2016: 

 
 

Andel med lang universitets- og høgskole- 

utdanning, 2014-2016: 

 
Kilde: SSB/ Juni 2017. 

 

Diagrammene viser utdanningsnivå med 

prosentandel i to av gruppene; grunnskolenivå 

og lang universitets- og høgskoleutdanning. (12) 

Diagrammet viser at utdanningsnivået gradvis 

og sakte høynes i vår befolkning. Diagrammene 

viser også at innbyggerne i Rælingen har et 

noe lavere utdanningsnivå enn snittet i landet, 

og mer markant under snittet i fylket. 

 

Økende utdanningsnivå er en generell trend. 

Det å følge vår egen befolkning over tid vil 

likevel kunne si oss noe om endringer konkret  

i Rælingen som følge av mobilitetsmønster og 

type boliger/boområder vi har. Det er et 

kjennetegn ved mange innflyttere i nye boligfelt 

at det er relativt ressurssterke innbyggere. 

 

Forskning viser at det er en tydelig sosial 

helsegradient etter utdanningsnivå. 

Utdanningsnivå er den enkeltfaktoren som har 

størst betydning for sosiale forskjeller i levekår 

og helse. Forventet levealder øker også 

generelt med utdanningsnivå, og forskjellen er 

større for menn enn for kvinner. 

Trangboddhet 

Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa 

statistikkbank/ Januar 2018.  

Diagrammet viser andel personer som bor 

trangt (17).  Andeler er presentert i prosent av 

personer i privathusholdninger, fordelt på 

aldersgrupper. Samlet for hele befolkningen 

(alle aldersgrupper) utgjør dette bortimot 11% 

av befolkningen, med ca. 1800 personer. 

 

Diagrammet viser at andelen trangbodde er 

høyest blant barn og unge, og er synkende med 

økende alder. I en vurdering av i hvilken grad 

dette er en utfordring, vil vi bemerke at barnas 

alder har vesentlig betydning. 

 

Andelen trangbodde i aldersgruppene 18 år og 

over er noe høyere i Rælingen enn i fylket og 

landet. Forskjellen er størst i den eldste 

aldersgruppa. Andelen trangbodde blant barn 

og unge er noe høyere i Rælingen enn i fylket, 

og noe lavere enn i landet. Det er flere som bor 

trangt i Rælingen enn i Fet og Enebakk, men 

færre enn i Skedsmo og Lørenskog. Dette 

gjelder for alle aldersgrupper.  

 

Det er en marginal økning i andel trangbodde i 

Rælingen fra 2015 til 2016. Økningen er størst 

for gruppa 45 år+. 

 

Trangboddhet er én av flere indikatorer på 

redusert bokvalitet. En vanskelig bosituasjon 

kan påvirke barn og unges levekår og helse; 

det påvirker skoleprestasjoner og deres sosiale 

liv. Vedvarende lav bokvalitet og langvarig leie 

av bolig øker sannsynligheten for at barn ikke 

tar med venner hjem. Vanskeligstilte på 

boligmarkedet er som regel i utgangspunktet en 

marginalisert gruppe med kjennetegn som lav 

inntekt, lav eller ingen utdanning og svak 

arbeidsmarkedstilknytning. For sårbare grupper 

kan en vanskelig bosituasjon bidra til å 

forsterke og opprettholde eksisterende 

helseproblemer og sosiale utfordringer. 
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Sysselsetting  
 

 

Sysselsettingsandel i Rælingen, aldersgruppa  

15-74 år, i ulike kvinnegrupper: 

 
Kilde: SSB, mars 2018. 

 

Diagrammet viser sysselsettingsgrad for 

kvinner i ulike innvandrergrupper (13), sett i 

forhold til hele kvinnegruppa. Det er fra 2015 til 

2017 en positiv utvikling for innvandrere fra 

landgruppe 1, og en negativ utvikling for 

innvandrere fra landgruppe 2. Kvinner fra 

gruppe 1 har også en sysselsettingsandel som 

er høyere enn for kvinner i totalbefolkningen.  

 

Ikke-vestlige innvandrerkvinner (gr.2) hadde en 

synkende sysselsettingsandel i perioden fra 

2008 (første tilgjengelige måling) til 2013, for så 

å øke i 2014. Etter 2014 har andelen igjen vært 

synkende hvert år fram til 2017. Andelen er nå 

på samme nivå som i 2012. 

 

Diagrammet supplerer styringsindikator vist 

under hovedområde Trivsel, livskvalitet og 

folkehelse. Styringsindikatoren viser 

sysselsettingsandelen i hele befolkningen; 

begge kjønn og uavhengig av landbakgrunn - 

og er på 70,1%. 

 

Arbeidsliv er å anse som en vesentlig indikator 

med hensyn til deltakelse i lokalt samfunnsliv 

og for tilhørighet. Å ha en jobb eller være i 

utdanning er viktig både for integrering i 

samfunnet og den enkeltes helse. Det er viktig 

å ha oppmerksomhet på ikke-vestlige kvinners 

grad av deltakelse og integrering, som er den 

gruppa der sysselsettingsandelen er lavest. 

Nøkkeltallet kan også følges og sees i 

sammenheng med utviklingen i andel 

minoritetsspråklige barn i barnehagene. 

Arbeidsledighet 

 
Arbeidsledighet i aldersgruppa 15-74 år,  

begge kjønn: 

 
 
Arbeidsledighet i aldersgruppa 15-29 år,  
begge kjønn: 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa 

statistikkbank/SSB/ Desember 2017. 

 

Diagrammene viser at arbeidsledigheten (14)  

i Rælingen er redusert siste periode (sist 

publisert for 2016). 

 

Ledigheten i aldersgruppa 15-29 år har en 

positiv utvikling, sett i sammenligning med 

fylket, landet og vår egen utvikling over tid. 

Innenfor aldersgruppa totalt (15-74 år) er det i 

gruppa 30-74 år nedgangen har vært størst det 

siste året i Rælingen (fra 2015 til 2016). 

 

Arbeidsledigheten har det siste året hatt en  

mer positiv utvikling for kvinner enn for menn. 

Ledigheten er samlet på et høyere nivå for 

menn enn for kvinner - både i landet, fylket og  

i Rælingen. 

 

Arbeidsledige antas å være en utsatt gruppe, 

både økonomisk, helsemessig og sosialt. 

Personer som står utenfor arbeidslivet har 

generelt dårligere psykisk helse og mer usunne 

levevaner enn personer som er i arbeid. 
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Uføretrygdede 
 

Andel uføre, aldersgruppa 18-44 år: 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa 

statistikkbank/ Januar 2018.  

 

Diagrammet viser andel av befolkningen,  

i aldersgruppa 18-44 år, som har varig 

uførepensjon (15). Statistikken viser tre års 

glidende gjennomsnitt.  Prosentandelen 

tilsvarer årlig 119 personer i Rælingen, ved 

siste måling. 

 

Diagrammet viser en liten økning i andel 

uføretrygdede menn i aldersgruppa 18-44 år 

siste året i Rælingen, og en liten nedgang for 

kvinner. Innenfor aldersgruppa 18-44 år er i 

overkant av 70% i alderen 18-29 år blant menn, 

mens blant kvinner utgjør andelen ca. 44%.  

En høy andel menn i alderen 18-29 år ses også 

på fylkesnivå, men ikke på landsnivå. 

 

Det er flere kvinner enn menn som har 

uføretrygd i Rælingen, men forskjellen har  

over tid blitt redusert og er nå omtrent utvisket 

(gjelder gruppa under 45 år). Forskjellen er noe 

større på lands- og fylkesnivå (gjelder fylket 

Akershus) enn i vår kommune. 

 

Andelen uføretrygdede er betraktelig høyere i 

aldergruppa 45-66 år, spesielt for kvinner.  

Andelen uføretrygdede i denne gruppa har 

imidlertid ikke økt i perioden. Det er en utvikling 

med nedgang over lang tid i aldersgruppa, i 

hele utvalget (felles trend), og for begge kjønn. 

 

 

 

 

 

Sosialhjelp unge 

 
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av 

innbyggere i gruppa 18-24 år, Rælingen: 

 
Kilde: SSB/ Mars 2018. 

 
Diagrammet viser andel unge sosialhjelps-
mottakere i kommunen siste fem år (16). 
 
Andel sosialhjelpsmottakere gir uttrykk for risiko 
for helseproblemer. Mottakere av sosialhjelp er 
en utsatt gruppe psykososialt og materielt.  
De har ofte en mer marginal tilknytning til 
arbeidsmarkedet, kortere utdanning, lavere 
bostandard og større innslag av helseproblemer 
enn befolkningen ellers.  
 
Diagrammet supplerer styringsindikator vist 
under hovedområde Trivsel, livskvalitet og 
folkehelse i årsberetning. Styringsindikatoren 
viser andelen mottakere i hele voksengruppa 
(og er på 3,3%).  
 
Andelen unge sosialhjelpsmottakere er høyere 
enn andelen i voksenbefolkningen (sett i forhold 
til innbyggere i aldersgruppene). Andelen i 
aldersgruppa 18-24 år er nå på 4,9%, og har 
økt for hvert år i Rælingen, og er noe som bør 
følges videre. 
 
NAV har registrert en negativ utvikling generelt  

i antall mottakere av sosialhjelp, noe som 

samsvarte med nasjonal økning i utgifter til 

sosialhjelp, og tiltak ble iverksatt lokalt i 2016. 
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Skader og ulykker 

 

Trafikkulykker  

 
Personskadeulykker i trafikken, Rælingen  

2015-2017: 

 
Kilde: SSB, månedsstatistikk trafikk, tab.10209. 

 

Diagrammet viser utviklingen av trafikkulykker 

(18) i Rælingen i perioden 2015-2017. Det har 

vært en liten økning det siste året.  

 

Gjennomsnittlig antall ulykker pr år i perioden 

2008-13 var 12, med en tydelig nedgang i siste 

halvdel av perioden (2011-13). Nivået ligger nå 

stabilt lavere enn tidligere år.  

 

Hittil i år er det registrert 7 ulykker (foreløpige 

tall, til og med mars 2018). Det har vært en 

dødsulykke i januar 2018 med en person drept. 

 

Med forbehold om at tallene er foreløpige, kan 
det se ut til å være en noe negativ utvikling de 
siste 15 måneder.  
 
Hodeskader 

Kilde: Fhi, Kommunehelsa statistikkbank/Norsk 

pasientregister/ Jan. 2018. 

 

Diagrammet viser antall pasienter (begge 

kjønn) innlagt med hodeskader, S00-09,  

(dag- og døgnopphold) i somatiske sykehus, 

per 1000 innbyggere per år. Statistikken viser  

tre års glidende gjennomsnitt. I Rælingen er 
nivået redusert siste periode, og vi ligger nå på 
om lag samme nivå som fylket og landet. 

Hoftebrudd 

 
Kilde: Fhi, Kommunehelsa statistikkbank/Norsk 

pasientregister/ Jan. 2018. 

 
Diagrammet viser antall pasienter (begge 
kjønn) innlagt med hoftebrudd (19) i somatiske 
sykehus (dag- og døgnopphold), per 1000 
innbyggere (i det aktuelle alders- og kjønns-
segmentet) per år (andel). Statistikken viser  
tre års glidende gjennomsnitt. Prosentandelen 

tilsvarer årlig 26 personer i Rælingen, ved siste 

måling. Kvinner utgjør over 70% av bruddene.. 

 
I Rælingen er omfanget av hoftebrudd økende. 
Det har tidligere vært en positiv utvikling på 
lårhalsbrudd med nedgang i antall brudd.  
Vi ser nå en økning på hoftebrudd, og ser  
også at vi nå ligger over nivået både i 
nabokommuner, fylket og landet. 
 
Det er blant kvinner økningen har vist seg i 
Rælingen den siste tiden (2,2 - 2,7 - 3,3). 
Denne tendensen har ikke vist seg i nabo-
kommunene eller i fylkes- og landssnittet.  
………………… 
 

Befolkningens bruk av sykehustjenester kan gi 
en viss pekepinn på viktige trekk ved så vel 
helsetjenester som helsetilstand i kommunene. 
Sykehusinnleggelser kan gi innsikt i problema-
tikken rundt utbredelse av både sykdom og 
bakenforliggende risikofaktorer, og kan bidra 
med verdifull informasjon for å få oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen.  
 
Selv om dødeligheten av skader og ulykker har 
gått nedover, er ulykkesskader fortsatt et 
helseproblem, spesielt blant barn, unge og 
eldre. Blant eldre er hoftebrudd spesielt alvorlig, 
fordi det kan medføre redusert funksjonsevne 
og behov for hjelp, og dermed redusert 
livskvalitet. Blant ungdom og unge menn 
forårsaker trafikkulykker både redusert helse og 
tapte liv. Det er et betydelig potensial for 
forebygging av skader og ulykker. 
Sykehusbehandlede personskader viser kun 
omfanget av de alvorligste skadene.  
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Helsetilstand 

 
Antibiotikabruk 

 
Antibiotikabruk var et fokusområde hos 
Folkehelseinstituttet i fjorårets folkehelse-
profiler, som ble utarbeidet til kommunene.  
 
Antibiotikaresepter pr. 1000 innb., gruppa 0-44 år: 

 
Kilde: Fhi, kommunehelsa statistikkbank 
/Reseptregisteret/ Mars 2018.  
 
Diagrammet viser antibiotika forskrevet på 
resept og utlevert fra apotek til personer i 
aldersgruppa 0-44 år.  
 
Det har vært en positiv utvikling med nedgang i 
bruken i perioden fra 2015 til 2017 i Rælingen, 
spesielt det siste året har hatt en god utvikling.  
Rælingen ligger imidlertid over både fylket, 
landet og nabokommuner på antibiotikabruk.  
 
Vi har sett på aldersgruppa 0-44 år, fordi dette 
er en gruppe der det særlig er hensiktsmessig å 
redusere forbruket. Kvinner i Rælingen ligger 
spesielt høyt i denne gruppa (378). Små gutter 
og jenter (0-4 år) ligger høyt (ca. 400). Kvinner 
har et høyere forbruk enn menn. Dette gjelder 
for alle aldersgrupper, utenom gruppa 0-4 år. 
 
Bakterier som er resistente mot antibiotika er et 
alvorlig og økende problem i hele verden. En 
reduksjon i total antibiotikabruk vil bremse og 
sannsynligvis redusere resistensutviklingen.  
I Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens er 
målsetningen 30% reduksjon i antibiotikabruk 
hos mennesker innen 2020. Antibiotika-
komiteen har satt et langsiktig mål om 250 
resepter/1000 innbyggere per år.  
 
Risikoen for å utvikle resistens er mindre med 
smalspektrede antibiotika (gunstig antibiotika).  
Når det er nødvendig med antibiotika, er det 
viktig å velge smalspektrede i stedet for 
bredspektrede. I Rælingen er andel resepter 
med gunstig antibiotika av alle resepter med 
antibiotika mot luftveisinfeksjoner til personer i 
aldersgruppen 0-79 år på 50%.  

Influensavaksinasjon 

 
Influensavaksinasjon var et fokusområde hos 
Folkehelseinstituttet i fjorårets folkehelse-
profiler, som ble utarbeidet til kommunene.  
 
Vaksinasjon mot influensa forebygger både 
selve influensasykdommen og mulige 
følgesykdommer. Influensa skyldes virus og 
kan være alvorlig for eldre og personer med 
kroniske sykdommer. Følgesykdommer er ofte 
bakterielle infeksjoner som krever antibiotika-
behandling, først og fremst lungebetennelse. 
 
Dekningsgrad på influensavaksinasjon,  
andel av personer over 65 år, 2015-2017: 

 
Kilde: Fhi, kommunehelsa/Nasjonalt 
vaksinasjonsregister SYSVAK / Jan. 2018.  

 
Diagrammet viser at Rælingen har en markant 
redusert dekningsgrad på influensavaksinasjon 
siste periode. Tilsvarende vises ikke for fylket, 
landet og nabokommuner. 
 
Færre influensatilfeller vil sannsynligvis 
redusere overforbruk av antibiotika. Antibiotika 
virker ikke på influensavirus eller andre virus.  
Å behandle virussykdommer med antibiotika  
er derfor feil. Likevel skjer dette, enten fordi 
antibiotika brukes «for sikkerhets skyld», eller 
fordi man tror at pasienten har en bakteriell 
lungebetennelse.  
 
Kommunen har ansvar for å tilby vaksine  
til eldre over 65 år og andre risikogrupper.  
WHO og Norge har et mål om at 75% i 
risikogruppene blir vaksinerte. Per i dag er 
andelen langt lavere. 
 
Influensa kan gi alvorlig sykdom og i verste fall 
forårsake dødsfall hos personer i risiko-
gruppene. Personer over 65 år er den største 
risikogruppen. Dette er også den eneste 
risikogruppen som det enkelt er mulig å 
rapportere på kun ved bruk av SYSVAK (20).  
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Overvekt  
 
Overvekt, inkl. fedme - Kvinner, 2012-2016: 

 
Kilde: Folkehelseinstituttet, Kommunehelsa 

statistikkbank/Medisinsk fødselsregister/ Jan. 2018 
 

Diagrammet viser andelen kvinner med målt 

overvekt inkludert fedme (21). Statistikken viser 

tre års glidende gjennomsnitt.  

 

Andelen overvektige er høyere i Rælingen enn  

i fylket, landet og i tre av våre nabokommuner. 

Andelen har vært relativt stabil over lang tid i 

Rælingen (første publiserte måling 2008).  

Det har vært en liten positiv utvikling siste 

periode i Rælingen. 

 
Overvekt blant gravide ved første svanger-
skapskontroll kan være en indikator på overvekt 
i befolkningen. Tallene på overvekt blant 
gravide brukes derfor i denne sammenhengen 
til å gi informasjon om overvekt generelt i 
befolkningen, ettersom det er begrenset med 
data på dette området.  
 
Overvekt og fedme gir økt risiko for type 2-
diabetes, hjerte- og karsykdommer, høyt 
blodtrykk, slitasjegikt i knær og hofter og 
enkelte kreftsykdommer som tykktarmskreft. 
Overvekt og fedme kan også ha alvorlige 
psykiske helsekonsekvenser.  
 
Det er ingen klar KMI-grense for når sykdoms-
risikoen øker eller faller, overgangene er 
glidende. Erfaring viser at det for de fleste er 
vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man 
først har blitt overvektig. Forebygging av 
overvekt er derfor av stor betydning. Tiltak som 
kan påvirke mat- og aktivitetsvaner vil være av 
særlig betydning. Tiltak på samfunnsnivå kan 
nå mange og være mer effektive enn kun å 
appellere til enkeltpersoner om å holde vekten 
under kontroll.
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Oppsummering – status og utfordringer  

 
Oppvekst 

• Frafall i videregående skole har hatt en  

negativ utvikling i Rælingen 2014-2016. 

Frafall ift. foreldrenes utdannings-

bakgrunn er av noe mindre betydning i 

vår kommune enn i fylket og landet. 

• Andelen minoritetsspråklige barn som 

går i barnehage er noe redusert i 2017. 

• Andelen elever på 5.trinn som ligger på 

laveste mestringsnivå i lesing og 

regning er høyere i Rælingen enn i 

fylket og landet. 

• Andelen elever på 8.trinn som ligger på 

laveste mestringsnivå i lesing og 

regning har økt i siste periode. 

• Andelen som oppgir mobbing er høyere 

i Rælingen enn i fylket på 7.trinn, og 

lavere i Rælingen enn fylket på 10.trinn. 

• Ungdata viser utviklingen fra 2014 til 

2017 i Rælingen på ungdomstrinnet, 

med en økning for depressive 

symptomer, og en reduksjon i opplevd 

ensomhet og bruk av rusmidler. 

• Andel barn og unge med trygg tilgang 

til rekreasjonsareal har blitt noe  

forbedret de siste årene i Rælingen. 

Vi ligger under snittet i fylket og landet. 

• Andel barn og unge med trygg tilgang 

til nærturterreng har blitt noe forbedret 

de siste årene i Rælingen. 

Vi ligger over snittet i fylket og landet. 
 

Barnefattigdom 

• Omfanget av barnefattigdom er lavere i 

Rælingen enn snittet i fylket og landet. 

• Sett i en sammenligning med andre er 

andelen barn i lavinntektshusholdninger 

med enslig forsørger høy i Rælingen, 

mens andelen barn i lavinntektshus-

holdninger med innvandrerbakgrunn er 

lav i Rælingen. 

• Sett i en sammenligning med andre er 

andelen barn i husholdninger med 

lavinntekt som er avhengige av 

offentlige stønader høy i Rælingen, og 

andelen har også økt mye siste året. 

• Andelen barn i husholdninger med 

lavinntekt som er trangbodde er relativt 

høy i Rælingen. 

• Andelen små barn (0-5 år) i hushold-

ninger med lavinntekt som bor i leid 

bolig er relativt høy i Rælingen. 

 

 

 

Levekår og arbeidsmarked 

• Utdanningsnivået i vår befolkning økes 

 sakte og gradvis. 

• Andelen sysselsatte ikke-vestlige 

innvandrerkvinner viser en utfordring 

med redusert sysselsettingsgrad. 

• Arbeidsledigheten er noe redusert i 

Rælingen, i sist målte periode. 

Utviklingen i gruppa under 30 år viste i 

siste måling en positiv utvikling for vår 

kommune, og en negativ utvikling for 

fylket og i særlig grad for landet. 

• Andelen uføre i gruppa 18-44 år har økt 

svakt for menn og er svakt redusert for 

kvinner siste periode.  

• Andelen sosialhjelpsmottakere i 

aldersgruppa 18-24 år er økende. 

• Trangboddhet er mest utbredt blant 

barn og unge, og er synkende med 

økende alder. Andelen som er trang-

bodde er noe høyere i Rælingen enn i 

fylket og landet blant voksne. 
  

Skader og ulykker 

• Antall personskadeulykker i trafikken 

har hatt en positiv utvikling i Rælingen. 

Sett over tid er nivået tydelig stabilt 

lavere enn tidligere år, men det har nå 

vært en liten økning den siste tiden.  

• I Rælingen er nivået på hodeskader 
redusert siste periode, og vi er på om 
lag samme nivå som fylket og landet. 

• Det er en økning i antall hoftebrudd  

i Rælingen siste periode, mens 

majoriteten av de vi sammenligner  

oss med har nedgang. 
 

Helsetilstand  

• Antibiotikabruken er relativt høy i 

Rælingen i aldersgruppa 0-44 år. Det er 

skrevet ut flere antibiotikaresepter enn i 

nabokommuner, fylkes- og landssnitt.  

Det har imidlertid vært en positiv 

utvikling med nedgang i bruken i 

perioden fra 2015 til 2017 i Rælingen. 

• Dekningsgraden på influensa-

vaksinasjon til personer over 65 år er 

markant redusert i siste periode, 2016-

2017. Rælingen har en lavere 

dekningsgrad enn nabokommuner, 

fylkes- og landssnitt.  

• Andelen overvektige kvinner (målt på 

tidspunkt graviditet) er noe høyere i 

Rælingen enn i fylket og landet.  
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Merknader/forklaringer 

 
(1) Frafallet inkluderer personer som startet på 
grunnkurs i videregående opplæring for første gang 
et gitt år og som har gjennomført VKII eller gått opp 
til fagprøve, men som ikke har bestått ett eller flere 
fag og derfor ikke har oppnådd studie- eller yrkes-
kompetanse etter 5 år, samt elever som startet opp 
dette året, men som sluttet underveis. Andelen blir 
beregnet ut fra prosent av alle som startet grunnkurs 
i videregående opplæring det året.  
 
(2) I denne sammenheng betyr minoritetsspråklig at 
barnet har et annet morsmål enn norsk, samisk, 
svensk, dansk og engelsk. Ekskl. utvalgte land er: 
Sverige, Danmark, Irland, Storbritannia, USA, New 
Zealand, Australia. 
 
(3) 5.klassinger har tre mestringsnivåer, der 
mestringsnivå 1 er lavest. 8.klassinger har fem 
mestringsnivåer, der mestringsnivå 1 er lavest. 
 
(4) Andel elever i grunnskolen som har opplevd 
mobbing fra andre elever de siste månedene i 
prosent av alle elever som deltok i undersøkelsen.  

 
Inkludert er de som har svart ”2 eller 3 ganger i 
måneden”, ”omtrent 1 gang i uken” eller ”flere ganger 
i uken” på spørsmålet ”Er du blitt mobbet på skolen 
de siste månedene?”. 
 
Data er fra Elevundersøkelsen som gjennomføres 

årlig i 7. og 10 klasse. De siste årene har svar-

prosenten i undersøkelsen ligget på omtrent 80-90%. 

 

(5) For å måle omfanget av barnefattigdom bruker vi 
lav inntekt som mål. Det vil si husholdninger med en 
inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i 
Norge. Dette er et relativt fattigdomsmål.  
 
(6) Indikatoren slår sammen inntektene til 
husholdningen over en treårsperiode, og deler  
denne summen på tre. Dette er den gjennomsnittlige 
husholdningsinntekten i treårsperioden.  
Man beregner så lavinntektsgrensen ved å se på 
mediangjennomsnittet for hele landet i samme 
treårsperiode. Husholdningene som har en 
gjennomsnittlig samlet inntekt under denne 
lavinntektsgrensen, har vedvarende lavinntekt.  
 

 (7) Denne variabelen inkluderer husholdninger med 

barn som har lav inntekt. Man ser så på de 

husholdningene med en enslig forsørger. 

Barnebidrag gjennom private avtaler er ikke med i 

inntektsstatistikken. Det er derfor grunn til å tro at 

tallene vil vise høyere andeler enn hva tallene ville 

vært, dersom man kunne fanget opp private 

barnebidrag for denne variabelen. 

 

(8) Denne variabelen inkluderer husholdninger med 
barn som har lav inntekt. Man ser så på de 
husholdningene hvor hovedinntektstaker kommer fra 
et annet land enn Norge. Her er det den ikke-vestlige 
innvandrergruppa som er målt, dvs. Afrika, Asia, 

Tyrkia, Latin-Amerika, Europa utenom EU og EFTA, 
Oseania utenom Australia og New Zealand. 
 
(9) Her er det innvandrere med landbakgrunn fra EU 
og EFTA, USA, Canada, Australia og New Zealand, 
som er samlet i én gruppe. 
 
(10) I Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir.) sin statistikkbase er Rælingen også 
sammenlignet med kommunene som ligner mest  
på Rælingen (med kriterier basert på innbyggere, 
sysselsettingsgrad og andel barn). 
 
(11) Offentlige stønader kan være sosialhjelp, 
dagpenger ved arbeidsledighet, bostøtte, ytelser fra 
folketrygden, grunn- og hjelpestønad, barnetrygd 
inkludert småbarnstillegg, engangsstønad ved 
fødsel, foreldrepenger, kontantstøtte, skattefri stønad 
til barnetilsyn, utdanningsstønad for enslige 
forsørgere, studiestipend, sykepenger, individstønad, 
introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad. 
 
(12) Statistikken gjelder personer over 16 år og 

gjelder utdanningsaktiviteter som er fullført per 

1.oktober. Lang utdanning på universitets- og 

høyskolenivå betyr en fullført utdanning med varighet 

på mer enn fire år. 

 

(13) Landgruppe 1 (etter SSBs kategorier): 
EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 
Landgruppe 2 (etter SSBs kategorier): Asia, Tyrkia, 

Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EØS, 

Oseania utenom Australia og New Zealand.       

 

(14) Registrerte arbeidsledige per januar måned i 

prosent av befolkningen (15-74 år).  Statistikken 

omfatter alle personer som står registrert i NAV sitt 

arbeidssøkerregister, enten som helt arbeidsledig 

eller som deltaker på et arbeidsmarkedstiltak (vanlige 

arbeidssøkere i ordinære tiltak og yrkeshemmede i 

tiltak). Registrerte arbeidsledige omfatter i 

utgangspunktet alle aldre, men det er svært få under 

16 år eller over 66 år.  

 

(15) Antall og andel personer som mottar 
uføreytelser samlet*, varig uførepensjon og 
arbeidsavklaringspenger* i prosent av befolkningen i 
alderen 18 - t.o.m. 66 år.  
 
Uføreytelser er stønadsordninger for å sikre inntekt til 
livsopphold for personer 18-66 år som har fått 
inntektsevnen varig nedsatt på grunn av sykdom 
eller funksjonshemning.  
 
Det er mulig å motta både varig uførepensjon og 
arbeidsavklaringspenger samtidig, men de dette 
gjelder telles bare én gang i samlede uføreytelser.  
* Arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010 og 
statistikk for dette samt samlede uføreytelser finnes 
derfor kun fra 2011-2013. 
 
(16) Fra 2017 er mottakere med hovedinntekt 
introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt 
sosialhjelp.  
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Antall mottakere per kommune kan ikke summeres 
direkte opp til et landstall. Dette skyldes at enkelte 
mottakere i løpet av året har mottatt stønad i mer enn 
en kommune. Gjennomsnittene for fylker og regioner 
viser antall sosialhjelpstilfeller og ikke mottakere som 
for den enkelte kommune. I vår oversikt vises derfor 
kun statistikk for kommunen. 
 
(17) Å bo trangt er definert som følgende:  
-Antall rom i boligen er mindre enn antall personer, 
eller én person bor på ett rom.  
-Antall kvadratmeter er under 25 kvm per person.  
- I tilfeller hvor det mangler opplysninger om antall 
rom eller areal, vil husholdninger regnes som 
trangbodde dersom en av de to betingelsene er 
oppfylt.  
 
(18) Statistikken omfatter dødsulykker og andre 

ulykker med personskade som er meldt til politiet. 

Trafikkulykkene som inngår i statistikken har skjedd 

på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er 

åpen for alminnelig trafikk. 

 

Særskilte undersøkelser har vist at de offisielle 

skadetallene ikke på langt nær omfatter alle 

personskadeulykkene. Dekningsgraden varierer 

blant annet med trafikkanttype og skadegrad.  

Det er særlig de mindre alvorlige ulykkene som er 

underrepresentert i statistikken. Singelulykker med 

sykkel resulterer ofte i lettere skade, og slike ulykker 

blir som regel ikke rapportert til politiet. 

 

(19) Definisjonen på lårbensbrudd (inkl. hoftebrudd) 
(S72) er endret til å omfatte kun hoftebrudd (S72.0-
S72.2). Statistikken kan derfor avvike fra tidligere 
presentert statistikk, som har vært lårhalsbrudd. 
 

(20) En viktig feilkilde er at ikke alle vaksinasjoner 

innrapporteres til SYSVAK. Generelt sett jobber 

SYSVAK kontinuerlig med å øke innrapporteringen 

for vaksiner gitt utenfor barnevaksinasjons-

programmet, og man ser en økning i rapporteringen.  

 

(21) Andel kvinner med overvekt inkludert fedme i 

prosent av alle fødende kvinner med høyde- og vekt- 

opplysninger fra første svangerskapskontroll. 

Overvekt inkl. fedme regnes som KMI over eller lik 

25 kg/m2. Fedme er KMI over 30. 


