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Denne rapporten gir en kort beskrivelse av Løkka+, en helsefremmende møteplass i bydel 

Grünerløkka. Rapporten har til hensikt å dele informasjon om Løkka+ for aktører som ønsker å 

opprette liknende tiltak.  

Detaljert informasjon om aktivitetene ved Løkka+, samt kontaktinformasjon finner du på våre 

nettsider:  kirkensbymisjon.no/lokkapluss eller oslo.kommune.no/bydeler/bydel-grunerlokka/lokka/  

 

BAKGRUNN 

Bakgrunnen for opprettelsen av Løkka+ er blant annet innsiktsrapporten Fremtidens møteplasser 

(2016), som viser at dagens seniorsenter er utdatert og lite attraktivt for fremtidens eldre, samt at 

eldre ikke kun ønsker å omgås andre eldre. Videre bygger ideen om Løkka+ på informasjon om 

bydelens eldre som er hentet inn via helsesamtaler ved  bydel Grünerløkkas Helsestasjon for eldre. 

Gjennom helsesamtalene har noen behov særlig utpekte seg; treningstilbud tilrettelagt for eldre, 

opplæring og veiledning i bruk av mobil, smarttelefon, nettbrett o.l. og et sted å henvende seg for å få 

informasjon. Løkka+ er også inspirert av Seniorhuset i Odense, der aktivitetene i stor grad driftes av 

seniorer, samt lokale lag og foreninger.   

 

OM LØKKA+ 

Løkka+ åpnet i mars 2018, og er en helsefremmende møteplass med aktiviteter og tilbud til 
innbyggere i bydel Grünerløkka.  

Løkka+ har mangfoldige og inkluderende aktiviteter, der helse og aktiv deltagelse står sentralt. I tillegg 
er flere av bydelens lavterskel helsetilbud plassert i lokalene til Løkka+. Tilbud til seniorer 60+ er 
prioritert, men lokalene disponeres også av frivillige, lokale lag og foreninger på tvers av generasjoner.  

Løkka+ skiller seg fra ordinære seniorsentre i fysisk utforming, møblering og i innhold. Innholdet er 
basert på målgruppens behov, ønsker og innspill. Løkka+ har stor grad av brukermedvirkning. 
Samlokalisering av tjenester gjør også at Løkka+ er annerledes enn et ordinært seniorsenter. Videre er 
det åpent opp for at alle bydelens innbyggere, uavhengig av alder kan benytte lokalene.  

Helsetilbudene og aktivitetene ved Løkka+ driftes av bydel Grünerløkka og Kirkens Bymisjon.  Løkka+ 
er en del av Engelsborg ressurssenter.  

Lokalene  

Løkka+ består av kontorer for ansatte, to store rom som benyttes til kurs, møter, samtalegrupper 
m.m., treningsrom, to garderober og et tekjøkken. Ansatte har etterstrebet at rommene og møblene 
skal være fleksible i bruk.  

Løkka+ har lokaler i 2. etg. på Sofienberghjemmet, og er tilgjengelig via samme inngang som 
Engelsborg ressurssenter og Sofienberghjemmet. Plasseringen har gjort det utfordrende for noen 
brukere å finne frem. Ideelt sett burde Løkka+ sine lokaler vært synlig fra gaten og hatt en egen 
inngang. Dette ville gitt større fleksibilitet i bruk av lokalene utover ordinær åpningstid (mandag-fredag 
kl. 8-15.30) og muligens tiltrukket flere brukere.  

  

file://///bymisjon.no/IS/Brukere/i_mawe2302/Dokument/kirkensbymisjon.no/lokkapluss/
file://///bymisjon.no/IS/Brukere/i_mawe2302/Dokument/slo.kommune.no/bydeler/bydel-grunerlokka/lokka/
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13209208-1491477965/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Alna/Politikk%20i%20Bydel%20Alna/Bydelsutvalg%2C%20komiteer%20og%20r%C3%A5d%20i%20Bydel%20Alna/Alna%20arbeidsutvalg/M%C3%B8ter/Innkalling%20og%20protokoller%20Alna%20arbeidsutvalg/Innsiktsrapport%20%2020%2006%2016%20fra%20Halogen.pdf
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13209208-1491477965/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Alna/Politikk%20i%20Bydel%20Alna/Bydelsutvalg%2C%20komiteer%20og%20r%C3%A5d%20i%20Bydel%20Alna/Alna%20arbeidsutvalg/M%C3%B8ter/Innkalling%20og%20protokoller%20Alna%20arbeidsutvalg/Innsiktsrapport%20%2020%2006%2016%20fra%20Halogen.pdf
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/helsestasjon-for-eldre-pa-grunerlokka/#gref
http://seniorhusodense.dk/
https://kirkensbymisjon.no/engelsborg-ressurssenter/
https://kirkensbymisjon.no/sofienberghjemmet/
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MÅLGRUPPE 

• Målgruppe for aktiviteter: innbyggere i bydelen 60+ 

• Målgruppe for bruk av lokalen til selvgående aktiviteter og utleie: alle innbyggere i bydelen  

 

MÅL 

• Bidra til at eldre kan bo hjemme lenger og mestre egen hverdag ved å jobbe forebyggende og 

helsefremmende 

• Bidra til økt kunnskap om helse og forbyggende tiltak gjennom veiledning og informasjon  

• Øke innbyggernes digitale ferdigheter gjennom opplæring og veiledning  

• Redusere ensomhet med en attraktiv og moderne møteplass  

• Tilrettelegge og veilede for at innbyggerne skal bruke sine ressurser  

• Brukermedvirkning i utforming av aktiviteter og tilbud  

• Bidra til lokalt engasjement og inkludering på tvers av generasjon og etnisk bakgrunn ved tilbud 

om bruk av lokaler og fasiliteter  

 

INNHOLD 

Lavterskel helsetilbud:  

• Helsestasjon for eldre 

• Avstandsoppfølging av kronisk syke 

• Rask psykisk helsehjelp  

 

Aktiviteter:  

• Treningstilbud: gruppetrening, treningsveiledning og egentrening 

• Veiledning i bruk av smarttelefon, nettbrett etc.; fast ukentlig veiledning og kurs 

• Frisklivs- og helserelaterte kurs; kosthold, diabetes, depresjonsmestring, artrose m.m. 

• Andre kurs; malekurs, språkkurs m.m. 

• Samtalegrupper, selvhjelpsgrupper m.m. 

Annen bruk av lokalene:  

• Utleie til møter og kurs 

• Selvgående grupper utenom ordinær åpningstid  

 

For detaljert informasjon om aktiviteter, se dokumentet «Oversikt og erfaringer fra aktiviteter i 

2018/2019» på våre nettsider.  

  

https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/helsestasjon-for-eldre-pa-grunerlokka/#gref
https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/velferdsteknologi-avstandsoppfolging-av-kronisk-syke/
https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/velferdsteknologi-avstandsoppfolging-av-kronisk-syke/
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsetjenester/psykisk-helse/rask-psykisk-helsehjelp/rask-psykisk-helsehjelp-bydel-grunerlokka/#gref
https://kirkensbymisjon.no/content/uploads/2020/04/Aktiviteter-og-erfaringer-L%C3%B8kka_mars-2018-juni-2019.pdf
https://kirkensbymisjon.no/content/uploads/2020/04/Aktiviteter-og-erfaringer-L%C3%B8kka_mars-2018-juni-2019.pdf
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ANSATTE OG DRIFT 

Løkka+ driftes i tett samarbeid mellom bydel Grünerløkka og Kirkens Bymisjon. Helsetilbudene driftes 

av helsepersonell ansatt i bydelen; sykepleiere, hjelpepleiere, psykolog og lege. Leder for Løkka+ er 

ansatt i Krikens Bymisjon og har ansvar for aktiviteter, administrasjon, og generell drift. Leder for 

Løkka+ har kompetanse innen helsefremmende og forbyggende arbeid.  

Driften av Løkka+ består av et kontinuerlig arbeid hvor ansatte mottar innspill, avdekker behov og 

setter opp aktiviteter og tilbud for å imøtekomme disse. I tillegg opprettholdes aktivitetene som 

fungerer godt. 

Gruppetreningen på Løkka+ ledes av fysioterapeuter ansatt i bydelen og eksterne treningsinstruktører 

(f.eks. yogainstruktør). Kursledere til kurs som krever særskilt kompetanse (f.eks. artrosekurs, 

malekurs, nettbrettkurs) engasjeres etter avtale. Videre ledes noen av aktivitetene av frivillige (f.eks. 

språkkurs, samtalegrupper og teknologiveiledning).  

Tverrfaglig samarbeid er sentralt i arbeidet på Løkka+, det er avgjørende at ansatte har god kjennskap 

til tjenester og tilbud som er relevant for målgruppen.   

 

SAMARBEIDSPARTNERE  

Gjennom arbeidet på Løkka+ har ansatte samarbeidet med en rekke aktører for å tilby kurs og 

aktiviteter. Eksempler på relevante eksterne samarbeidspartnere: Pensjonistforbundet, 

Diabetesforbundet, Universitetet i Oslo, NIMI, Helseetaten, Link Oslo, Besteforeldrenes klimaaksjon, 

Biblioteket på Schous plass, Sofienberg menighet, ulike applikasjonsutviklere/leverandører; Nyby, 

Ruter, Helse Norge, Felleskatalogen m.fl. I tillegg har vi samarbeidet med ansatte i bydelen, f.eks. 

kreftkoordinator og demensteam.  

For fullstendig oversikt over samarbeidspartner, se dokumentet «Oversikt og erfaringer fra aktiviteter i 

2018/2019» på våre nettsider.  

 

KOMMNIKASJONSKANALER 

En sentral arbeidsoppgave for leder av Løkka+ er å spre informasjon om Løkka+. Det er behov for å 

benytte både digitale og analoge kommunikasjonskanaler. Som en del av arbeidet ved Løkka+ har vi 

innført bruk av applikasjonen Nyby for å enkelt kunne spre informasjon om aktiviteter og 

kommunisere med innbyggere. Flere av kommunikasjonskanalene benyttes både til å spre informasjon 

og motta innspill og tilbakemeldinger.  

Kommunikasjonskanaler: Nyby, Facebook, trykket aktivitetsprogram, SMS, plakater, flyers og 

helsesamtaler ved Helsestasjon for eldre.  

  

https://kirkensbymisjon.no/content/uploads/2020/04/Aktiviteter-og-erfaringer-L%C3%B8kka_mars-2018-juni-2019.pdf
https://kirkensbymisjon.no/content/uploads/2020/04/Aktiviteter-og-erfaringer-L%C3%B8kka_mars-2018-juni-2019.pdf
https://nyby.no/
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FINANISERING  

Lønn til ansatte dekkes av Oslo kommune ved Bydel Grünerløkka og Kirkens Bymisjon ved Engelsborg 

ressurssenter. Løkka+ har noe inntekter som følge av utleie, disse inntektene brukes til kjøp av 

nødvendig utstyr og vedlikehold. Løkka+ har dermed ikke et overskudd.  

Et flertall av aktivitetene ved Løkka+ er gratis. Noen aktiviteter har en egenandel som dekker lønn til 

kursleder, treningsinstruktør eller kursmateriale. For å kunne tilby gratis aktiviteter søker ansatte ved 

Løkka+ om tilskuddsmidler. I perioden mars 2018-desember 2019 har Løkka+ mottatt tilskuddsmidler 

fra følgende aktører:   

• Fylkesmannen i Oslo og Akershus, til utvikling av frisklivstilbud 

• Helseetaten, til treningstilbud og treningsutstyr 

• Grønne midler bydel Grünerløkka, til miljøarrangement 

• Obos, utstyr til sømverksted 

• Oslo kommune, Oslo europeisk miljøhovedstad, til prosjektet «Løkka+ syr» 

• Frivilligmidler fra bydel Grünerløkka, til frivilligdrevne aktiviteter    

• Gave fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for eldre helse og sosiale tjenester, til åpningen av 
Løkka+, utstyr og aktiviteter 

 

KONKLUSJON OG VEIEN VIDERE 

En rekke av aktivitetene ved Løkka+ er populære og vi har i stor grad lyktes i å nå frem til 

hovedmålgruppen (innbyggere 60+). Vi har mottatt svært positive tilbakemeldinger fra brukere av 

Løkka+. Ved en anonym brukerundersøkelse høsten 2019, blant deltakere på gruppetrening, svarte 

samtlige at de fant glede i treningen ved Løkka+. Hele 93 % av deltakerne svarte at deres fysiske helse 

blir bedre av å benytte Løkka+ sitt treningstilbud. Flest nevnte en tydelig forbedring i kondisjon. Av 

negative bemerkninger, var plassmangel og fulle gruppetimer gjennomgående punkter. På bakgrunn 

av dette vurderer vi det som sannsynlig at helsetilbudene og treningstilbudene ved Løkka+ har en 

helsefremmende effekt. Videre gir samlokalisering av helsetilbud og aktiviteter positive synergier og et 

godt og helhetlig tilbud for brukerne. 

Det er potensiale for å nå enda flere eldre, samt å åpne opp lokalene for bruk utover ordinær 

åpningstid. Vi har tro på at en meråpent løsning (slik flere bibliotek i Oslo har) vil kunne gjøre Løkka+ 

mer attraktivt og aktuelt og ta i bruk også for innbyggere under 60 år. Per april 2020 har vi ikke 

mulighet til å tilby en meråpent løsning på Løkka+ pga. sikkerhetshensyn for beboere på sykehjemmet 

og i omsorgsboligene som ligger i samme bygg.   

Høsten 2019 utvidet Løkka+ helsetilbudet ved å tilby helsesamtaler til yngre voksne med behov for 

livsstilsendring.  Bydel Grünerløkka har per April 2020 ingen frisklivssentral og det ses derfor på 

muligheten for å opprette frisklivstilbud til innbyggere i alle aldre på Løkka+.  

Videre drift av Løkka+ er avhengig av målgruppens behov og etterspørsel og et gjensidig ønsker fra 

bydel Grünerløkka og Kirkens Bymisjon om å fortsette samarbeidet ved Løkka+. 

 

 

https://deichman.no/vi-tilbyr/mer%C3%A5pent%20bibliotek_234b3323-adb3-44ba-ab47-8e7c27f3768f

