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1. Om brukerplan  

 
Brukerplan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av 

rusmiddelmisbruk blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Verktøyet kan 

brukes til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling og planlegging av tjenester. Brukerplan kan også 

brukes som grunnlag for tjenesteforskning. Verktøyet og prosedyren for kartlegging og analyse er 

godkjent av Datatilsynet (konsesjon) og Helse- og omsorgsdepartementet (Helsepersonelloven 

paragraf 29b).  

1.1 Hvem blir kartlagt?  
De kartlagte er innbyggere i kommunen som mottar tjenester fra kommunens helse, omsorgs- og/eller 

velferdstjenester, og som blir vurdert av fagpersoner i vedkommende tjenester til å ha et 

rusmiddelmisbruk. Rusmiddelmisbruk blir i denne sammenhengen definert som bruk av rusmidler som 

er til skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til andre. Noen kommuner har benyttet 

brukerplan også til å kartlegge brukere av psykisk helsevern, som ikke har rusproblematikk.  

1.2 Mørketall  
Det er langt flere innbyggere i Norge med et rusrelatert problem enn de som er kjent av kommunens 

helse-, omsorgs- og/eller velferdstjenester. Ut fra våre beregninger dekker kartleggingene:  

• Nær 100% av LAR-pasientene (sammenliknet med tall fra statusrapport fra LAR-sentraene)  

• Nær 100% av alle med en omfattende ruslidelse i kombinasjon med en alvorlig psykisk lidelse 

(sammenliknet med anslag fra Helsedirektoratet foretatt i forarbeidene til ROP-retningslinjen)  

• Ca. 50% av alle som injiserer rusmidler (sammenliknet med anslag fra Senter for 

rusmiddelforskning, SIRUS)  

• Ca. 35% av alle med et illegalt misbruksproblem (sammenliknet med anslag fra SIRUS)  

• Ca. 15% av alle med et alkoholproblem (sammenliknet med anslag fra SIRUS)  

 

1.3 Hvem kartlegger?  
Alle ansatte i kommunale instanser som er i kontakt med personer med rusrelaterte problemer kan i 

utgangspunktet kartlegge, så som NAV, spesielle rusverntjenester i kommunen, tjenester innen 

kommunalt psykisk helsevern, boligtjenester, barneverntjenester, pleie- og omsorgstjenester og 

fastleger. Det varierer noe hvor mange instanser som har deltatt i kartleggingen i de ulike kommunene. 

Dette må det tas hensyn til ved sammenligninger mellom kommunene. Det er fagpersonalet som 

kartlegger og det er fagpersonalets kunnskap og vurderinger som legges til grunn for kartleggingen.  

1.4 Hvordan foregår kartleggingen?  
Aktuelle fagpersoner i de kommunene som ønsker å ta i bruk Brukerplan, samles til en fire timers 

informasjons- og opplæringsdag. Mest tid brukes på reliabilitetstrening i forhold til 

funksjonsskåringen. Alle deltakende kommuner innenfor et HF-område gjennomfører kartleggingen i 

den samme tidsperioden. Kartleggingen gjennomføres en gang pr. år med følgende tidsperspektiv: i 

løpet av siste år, situasjonen nå, i løpet av neste år. Instansene og fagpersoner avtaler hvem som skal 

kartlegge ”felles” brukere for å unngå dobbeltarbeid. Alle instanser kartlegger de brukerne de mener 4  

 



de er alene om. Et eget system luker ut dobbeltregistreringer. Kartleggingen foregår ved hjelp av Excel 

med et spesielt utviklet kartleggings-grensesnitt.  

1.5 Hva blir kartlagt?  
Opplysninger om kjønn, alder og barn kartlegges. Funksjonsnivået på åtte områder kartlegges på en 

tredelt skala som angir alvorlighetsgraden. Et samlet funksjonsnivå, beregnet ut fra en vekting av de 

åtte områdenes betydning for variasjonen i rusmiddelbruk (balanced scorecard), resulterer i en firedelt 

skala som angir alvorlighetsgraden. Bruk av tjenester, både kommunale og ikke-kommunale, og 

forventet etterspørsel etter tjenester kartlegges også.  

1.6 Hva kan resultatene brukes til?  
Brukerplan dokumenterer og synliggjør omfang og karakter av rusmiddelmisbruk blant brukere av 

kommunens tjenester sammenlignet med andre kommuner. Kartleggingen dokumenterer det tilbudet 

som rusmiddelmisbrukere får pr. dato. Brukerplan dokumenterer også forventet etterspørsel og gir 

grunnlag for å prioritere mellom grupper og typer av tilbud. Når en kommune har kartlagt flere ganger 

synliggjøres utviklingstrekk i omfanget og karakteren av problemet. Utviklingen i tilbud for alle 

brukere, for utvalgte brukergrupper eller for enkeltbrukere blir tydelig. Kartleggingen er mye brukt 

som datagrunnlag i kommunale ruspolitiske handlingsplaner og som informasjonskilde for sentrale 

myndigheter.  

2. Resultater fra kartlegging i tidsrommet november 2011 – januar 2012  

 
Totalt ble 4408 brukere kartlagt i 49 kommuner. Antallet tilsvarer ca 31.000 brukere på landsplan om 

kommuneutvalget er representativt. 2852 (65%) ble kartlagt med samtidig rusmisbruk og en psykisk 

lidelse av en alvorlighet som går ut over den daglige fungering. 1498 (35%) rusmisbrukere ble kartlagt 

uten en slik psykisk lidelse.  

2.1 Kommunegrupper  
Vi har valgt å gruppere resultatene i henhold til kommunestørrelse. I tabellene som følger gjengir vi 

tallene for følgende fire grupper av kommuner (se oversikt på neste side):  

1. Svært små kommuner: opp til 5000 innbyggere (17 kommuner, 7, 5 % av alle i Norge)  

2. Små kommuner: mellom 5 og 15.000 innbyggere (19 kommuner, 15, 2 % av alle i Norge)  

3. Middels store kommuner: mellom 15 og 30.000 innbyggere (7 kommuner, 15, 2 % av alle i Norge)  

4. Store kommuner: over 30.000 innbyggere (6 kommuner, 22, 2 % av alle i Norge)  

 

Den totale befolkningen i de 49 kommunene er 715 101, som utgjør 14,5% av Norges befolkning  

2.2 Prevalens  
I oversikten på neste side angis prevalens, antall kartlagte i prosent av befolkningen over 18 år, i de 

ulike kommunene: 5 6  

 



Det kan se ut som om tre kommunegrupper skiller seg ut med høy prevalens:  

• Gruppe 1: Tradisjonelle industrikommuner. Kjennetegn ved gruppe 1 er at kommunen har eller har 

hatt særlig ensidig industri, og/ eller industri i tilbakegang. I denne gruppen finner vi alle typer 

misbruk.  

• Gruppe 2: Mindre kommuner som har hatt nedgang i folketallet. I denne gruppen kan det se ut som 

om det er flere eldre misbrukere og at misbruket bærer preg av å være mer dominert av alkohol.  

• Gruppe 3 (høy til medium prevalens): Omlandskommuner til bysentra med stort press på 

boligmarkedet og med stor vekst i folketallet. Her finner vi flere unge og mindre av de alvorligste 

misbruksproblemene  

 

Mer detaljerte analyser vil vise om dette inntrykket stemmer og om vi kan sortere ut andre 

kommunegrupper. Det har betydning for prevalensen hvilke instanser som har kartlagt. I en kommune 

der fastlegen har kartlagt har man naturlig nok fanget opp relativt flere enn i en kommune som ikke 

har inkludert fastlegene. Det er imidlertid ikke slik at store kommuner har inkludert færre instanser i 

kartleggingen enn mindre kommuner. Det er ingen sammenheng mellom kommunestørrelse og hvilke 

instanser som har kartlagt.  

I tabellen under vises prevalens for de fire kommunegruppene. Kolonnen lengst til høyre gjengir 

tallene for alle de 49 kommunene samlet.  

Kanskje til overraskelse for mange er det flest antall kartlagte, i forhold til folketall, i de minste 

kommunene. Dersom rusproblematikk er et storbyproblem, må det dermed være et problem som ikke 

er kjent av de kommunale tjenestene. 7  

 



2.3 Kjønn og alder  
Neste tabell viser kjønnsfordelingen blant de kartlagte.  

Vi finner små forskjeller mellom kommunegruppene, men noe høyere andel kvinner i de middels store 

kommunene. Flere av disse kommunene er det vi har kalt «randsone»-kommuner til store bysentra. 8  

 



Tabellen over viser aldersfordeling på de kartlagte. Det er høyest andel unge i de mellomstore 

kommunene.  

2.4 Barn  
Brukerplan angir om brukeren har omsorg for, samvær med eller ikke kontakt med barn. Tabellen 

under angir andel brukere med barn og ulike samværsformer inndelt i kommunegruppene:  

Samlet for alle kommunene har altså 8,5% av brukerne omsorg for barn og 18% har samvær med barn. 

Andelen som har omsorg for barn er størst i de minste kommunene.  

Det er en svak men statistisk signifikant sammenheng mellom omsorg for barn og brukernes samlede 

funksjonsnivå (-,187**). Det vil si at sannsynligheten for at en bruker har omsorg for barn er mindre 

desto dårligere funksjonsnivå brukeren har (vi kommer tilbake til mer informasjon om hvordan 

funksjonsnivået er kartlagt). Det er ingen sammenheng mellom samvær og funksjonsnivå. Det vil si at 

vi finner like mange brukere med samvær på alle funksjonsnivå.  

Tabellen under viser andel «brukere med OBS-barn» og gravide. Brukere med OBS-barn er brukere 

som er vurdert til ikke å tilby barna en tilfredsstillende omsorgs- eller samværssituasjon. Medregnet er 

også OBS i forhold til «ingen kontakt». Dette for å være oppmerksom på at det kan være barn med en 

ikke- tilfredsstillende omsorgssituasjon som den aktuelle brukeren ikke har kontakt med. 9  

Andel brukere med OBS-barn og gravide0,00 %1,00 %2,00 %3,00 %4,00 %5,00 %6,00 

%7,00 %8,00 %9,00 %10,00 %AndelObs omsorg7,07 %5,57 %2,03 %2,35 %3,49 %Obs 

samvær9,09 %8,25 %3,17 %3,86 %5,26 %Obs ingen kontakt1,77 %0,67 %0,00 %0,80 %0,71 

%Antall gravide0,25 %0,58 %0,63 %0,61 %0,57 %1.svært små2.små3.middels4.storeTotalt 



Tabellen viser at 0,57% , dvs. 25 brukere, var gravide på kartleggingstidspunktet.  

2.5 Funksjonsvurdering  
Alle kartlagte blir vurdert på åtte funksjonsområder: rusing, psykisk helse, fysisk helse, somatisk 

helse, økonomi, sosialt nettverk og bolig. De kartlagte blir vurdert etter en tredelt skala: grønn, gul og 

rød, der grønn indikerer det beste funksjonsnivået. Beskrivelser for fargekodene varierer med hvert 

funksjonsområde. Beskrivelsene er synlige som hjelpetekster for den som kartlegger i Brukerplan.  

Videre angis funn fra og beskrivelser av fargekodene for hvert funksjonsområde.  

2.5.1 Rusing  
For det første området, rusing, er kartleggingen foretatt for hvert enkelt rusmiddel. Funksjonsnivå i 

forhold til rusing totalt er bestemt av skåringen på det rusmiddelet der en har skåret dårligst.  

Grønn: Noe bruk av rusmidler, men ikke slik at det går alvorlig ut over den daglige fungering.  

Gul: Omfattende bruk av rusmidler med alvorlige konsekvenser for daglig fungering, men bruken er 

innenfor visse grenser slik at brukeren i noen grad kan forutse og begrense de mest alvorlige 

konsekvensene  

Rød: Svært omfattende bruk av rusmidler, med svært alvorlige konsekvenser for den daglige 

fungering. Bruken er helt grenseløs, slik at brukeren er uten mulighet for å forutse eller begrense 

konsekvensene for daglig fungering.  

Tabellen på neste side viser funksjonsområdet rusing fordelt på kommunegrupper: 10  

 



Forskjellene mellom kommunegruppene er ikke svært store, men vi ser at andelen som er røde eller 

gule på rusing er noe høyere for de minste kommunene.  

Videre ser vi på hvor stor andel av de kartlagte som er røde på ulike rusmidler. Vi ser både på de 

kartlagte samlet og på de kartlagte i hver kommunestørrelsegruppe. Oversikten på neste side viser 

hvor stor andel av alle kartlagte som er kartlagt som røde på ulike rusmidler: 11  

Rusprofil – andeler rød pr rusmiddelAntall brukere4408Alkohol6,0 %Cannabis3,8 %Opiater 

totalt3,2 %Heroin1,6 %Buprenorfin1,7 %Metadon0,5 %Andre opiater0,2 

%Sentralstimulerende totalt4,8 %Amfetamin4,5 %Methamfetamin2,6 %Andre 

sentralstimulerende0,2 %Legemidler3,7 %Annet rus0,6 %Andel som injiserer12,6 % 



Av alle kartlagte er det altså flest som er røde på alkohol (6%), fulgt av sentralstimulerende stoffer 

(nesten 5%), cannabis og legemidler (nesten 4%) og opiater (noe over 3%). Vi ser også at det er 

omtrent like mange som er røde på buprenorfin (Subutex/Subuxone) som på heroin.  

Tabellen på neste side er en oversikt over andel kartlagte i hver kommunestørrelsegruppe som er 

kartlagt som røde på ulike rusmidler: 12  

 



Tabellen viser noen interessante forskjeller mellom kommunegruppene. Vi finner flest røde på alkohol 

i de svært små og middels store kommunene. Andelen som er røde på opiater øker med 

kommunestørrelse. Andelen som er røde på legemidler er størst i de middels store kommunene. 

Andelen som injiserer er høyest i de store kommunene, i de øvrige kommunegruppene nokså lik.  

Videre følger den samme informasjonen for hver av kommunegruppene: 13  

Rusprofil – andeler rød pr rusmiddelAntall brukere396Alkohol9,1 %Cannabis4,8 %Opiater 

totalt0,3 %Heroin0,3 %Buprenorfin0,0 %Metadon0,0 %Andre opiater0,0 

%Sentralstimulerende totalt5,3 %Amfetamin5,1 %Methamfetamin3,0 %Andre 

sentralstimulerende0,3 %Legemidler2,5 %Annet rus0,3 %Andel som injiserer10,6 % 



Svært små kommuner (mindre enn 5000 innbyggere) – andel røde per rusmiddel  

Vi ser at i de svært små kommunene er det langt flere som er røde på alkohol enn 

sentralstimulerende midler og cannabis. 14  

Rusprofil – andeler rød pr rusmiddelAntall brukere1079Alkohol5,9 %Cannabis3,2 %Opiater 

totalt2,4 %Heroin0,6 %Buprenorfin1,3 %Metadon0,4 %Andre opiater0,2 

%Sentralstimulerende totalt4,0 %Amfetamin3,2 %Methamfetamin1,5 %Andre 

sentralstimulerende0,5 %Legemidler3,4 %Annet rus0,8 %Andel som injiserer10,8 % 



Små kommuner (5000 -15000) - andel røde per rusmiddel  

I de små kommunene er det noen flere røde på alkohol, enn sentralstimulerende, legemidler og 

cannabis. 15  

Rusprofil – andeler rød pr rusmiddelAntall brukere808Alkohol8,9 %Cannabis5,2 %Opiater 

totalt2,8 %Heroin1,9 %Buprenorfin1,1 %Metadon0,6 %Andre opiater0,2 

%Sentralstimulerende totalt5,9 %Amfetamin5,7 %Methamfetamin2,6 %Andre 

sentralstimulerende0,2 %Legemidler6,3 %Annet rus0,6 %Andel som injiserer10,0 % 



Middels kommuner (15 000- 30 000) - andel røde per rusmiddel  

Her er det også flest røde på alkohol, fulgt av legemidler, sentralstimulerende og cannabis. 16  
Rusprofil – andeler rød pr rusmiddelAntall brukere2125Alkohol4,4 %Cannabis3,4 %Opiater 

totalt4,2 %Heroin2,2 %Buprenorfin2,5 %Metadon0,6 %Andre opiater0,2 

%Sentralstimulerende totalt4,8 %Amfetamin4,6 %Methamfetamin3,1 %Andre 

sentralstimulerende0,1 %Legemidler3,1 %Annet rus0,5 %Andel som injiserer14,9 % 



Store kommuner (over 30 000 innbyggere) - andel røde per rusmiddel  
I de største kommunene er det små forskjeller i rusbruk, det er flest røde på sentralstimulerende 

midler, tett fulgt av alle de andre gruppene rusmidler: alkohol, opiater, legemidler og cannabis.  

2.5.2 LAR og opiatbrukere  
Av alle kartlagte brukere (4408) ble 517 brukere kartlagt som gule eller røde på opiatbruk. 120 av 

disse er LAR-pasienter med et omfattende misbruk av opiater.  

397 brukere er altså gule eller røde på opiater men er ikke i LAR (kan vurderes som aktuelle for LAR).  

Brukerplan kartla 872 LAR brukere totalt. Rusprofilen, rød, gul og grønn bruk av rusmidler, til LAR 

brukerne er også kartlagt. Neste tabell viser andel LAR brukere som er kartlagt røde eller gule på 

misbruk av rusmidler: 17  

Rusprofil til LAR-brukere – andeler rød og gul pr rusmiddelAntall LAR brukere: 872Andel 

rødAndel gulAlkohol1,4 %9,2 %Cannabis3,6 %16,4 %Opiater totalt3,6 %10,2 %Heroin2,5 

%6,3 %Buprenorfin1,7 %4,8 %Metadon1,1 %1,7 %Andre opiater0,1 %0,8 

%Sentralstimulerende totalt4,2 %13,3 %Amfetamin4,1 %13,0 %Methamfetamin2,5 %8,4 

%Andre sentralstimulerende0,1 %0,3 %Legemidler4,1 %25,2 %Annet rus0,0 %0,8 %Rusing 

totalt13,6 %28,4 % 



Tabellen viser at flere LAR brukere også bruker andre rusmidler. Samlet ser vi at 13,6% har misbruk 

av rusmidler som kartlegges som rødt og 28,4% et «gult» misbruk, til sammen 42% (ofte omtalt som 

sidemisbruk). Det vil altså si at 58% av de kartlagte LAR-pasientene ikke har sidemisbruk av 

betydning.  

Kartleggingen viser at legemidler er den største gruppen rusmidler som misbrukes av LAR brukerne 

(nær 30 %). Videre er cannabis den nest-største gruppen misbrukte rusmidler tett fulgt av 

sentralstimulerende.  

Videre ser vi på hvordan disse tallene varierer mellom kommunegruppene: 18  

Rusprofil til LAR-brukere – andeler rød og gul pr rusmiddelAntall LAR brukere: 23Andel 

rødAndel gulAlkohol0,0 %17,4 %Cannabis8,7 %13,0 %Opiater totalt0,0 %13,0 %Heroin0,0 

%0,0 %Buprenorfin0,0 %8,7 %Metadon0,0 %4,3 %Andre opiater0,0 %0,0 

%Sentralstimulerende totalt13,0 %17,4 %Amfetamin13,0 %13,0 %Methamfetamin8,7 %13,0 

%Andre sentralstimulerende0,0 %4,3 %Legemidler4,3 %30,4 %Annet rus0,0 %4,3 %Rusing 

totalt26,1 %21,7 % 



Svært små kommuner (mindre enn 5000 innbyggere)  
Som for LAR brukere samlet, misbrukes det også i svært små kommuner mest legemidler blant LAR 

brukerne. Den nest største gruppen rusmidler som misbrukes er sentralstimulerende midler. Andelen 

LAR brukere som ikke misbruker andre rusmidler av betydning er 52 % for denne kommunegruppen. 

19  

Rusprofil til LAR-brukere – andeler rød og gul pr rusmiddelAntall LAR brukere: 134Andel 

rødAndel gulAlkohol3,7 %4,5 %Cannabis6,0 %13,4 %Opiater totalt5,2 %9,7 %Heroin1,5 

%6,0 %Buprenorfin1,5 %5,2 %Metadon2,2 %4,5 %Andre opiater0,7 %2,2 

%Sentralstimulerende totalt4,5 %13,4 %Amfetamin3,7 %12,7 %Methamfetamin2,2 %5,2 

%Andre sentralstimulerende0,7 %0,7 %Legemidler9,0 %17,2 %Annet rus0,0 %0,7 %Rusing 

totalt17,9 %21,6 % 



Små kommuner (5000-15000)  
Samlet andel LAR brukere som misbruker rusmidler er 39,5 % i små kommuner. Også i denne 

kommunegruppen er legemidler mest misbrukt. Cannabis, tett fulgt av sentralstimulerende midler, er 

videre de mest misbrukte rusmidlene. 60, 5 % av LAR brukerne i små kommuner misbruker ikke 

rusmidler.  

Neste tabell viser misbruk av andre rusmidler blant LAR brukerne for middels kommuner: 20  

Rusprofil til LAR-brukere – andeler rød og gul pr rusmiddelAntall LAR brukere: 89Andel 

rødAndel gulAlkohol1,1 %12,4 %Cannabis1,1 %25,8 %Opiater totalt2,2 %13,5 %Heroin2,2 

%6,7 %Buprenorfin1,1 %5,6 %Metadon0,0 %4,5 %Andre opiater0,0 %1,1 

%Sentralstimulerende totalt2,2 %16,9 %Amfetamin2,2 %15,7 %Methamfetamin1,1 %2,2 

%Andre sentralstimulerende0,0 %1,1 %Legemidler5,6 %27,0 %Annet rus0,0 %0,0 %Rusing 

totalt14,6 %27,0 % 



Middels kommuner (15000-30000)  
Andel brukere som misbruker rusmidler her er 41,6 %. Også i denne kommunegruppen er legemidler 

det rusmiddelet som misbrukes mest, tett fulgt av cannabis. Ca 58% av brukerne misbruker ikke 

rusmidler.  

Neste tabell viser misbruk av andre rusmidler blant LAR brukerne for store kommuner (>30000): 21  

Rusprofil til LAR-brukere – andeler rød og gul pr rusmiddelAntall LAR brukere: 626Andel 

rødAndel gulAlkohol1,0 %9,4 %Cannabis3,2 %15,8 %Opiater totalt3,5 %9,7 %Heroin2,9 

%6,5 %Buprenorfin1,9 %4,5 %Metadon1,1 %0,6 %Andre opiater0,0 %0,5 

%Sentralstimulerende totalt4,2 %12,6 %Amfetamin4,2 %12,6 %Methamfetamin2,6 %9,7 

%Andre sentralstimulerende0,0 %0,0 %Legemidler2,9 %26,5 %Annet rus0,0 %0,8 %Rusing 

totalt12,1 %30,4 % 



Samlet andel med «rød» og «gul» på rusing er 42,5 %. Legemidler er også for denne 

kommunegruppen det mest misbrukte rusmiddelet. Cannabis og sentralstimulerende følger etter som 

de neststørste gruppene misbrukte rusmidler. «Grønne» på rusmidler for denne kommunegruppen er 

ca 57,5 %.  

2.5.3 Psykisk helse  
Neste funksjonsområde som blir kartlagt er psykisk helse. Innenfor psykisk helse indikerer 

fargekodene følgende:  

Grønn: Psykisk helsetilstand uten noen alvorlig konsekvenser for funksjonsnivå.  

Gul: Noe funksjonssvikt på grunn av psykisk helsetilstand, klarer ikke oppfylle vanlige krav til 

fungering overfor venner, jobb/skole, avtaler, offentlige transportmidler, men ivaretar i rimelig grad 

egne daglige gjøremål og personlige hygiene.  

Rød: Alvorlig funksjonssvikt og sviktende krefter, motivasjon og/eller ferdigheter i forhold til krav fra 

omgivelsene og til egen omsorg (for eksempel daglige gjøremål og personlig hygiene) som 

konsekvens av den psykiske helsetilstand. 22  
TidsperspektivAndelKort7,0 %Tidsavgrenset17,4 %Langvarig42,9 %Symptomtrykk rød4,7 

%Akutt fare for liv4,1 % 



Tabellen under viser hvordan de kartlagte i ulike kommunegrupper er vurdert i forhold til sin psykiske 

helse.  

Vurdert ut fra samlet andel på gult og rødt er det en noe større andel med dårlig funksjonsnivå i 

forhold til psykisk helse i de mindre kommunene.  

I tillegg til funksjonsvurderingen, er det også kartlagt tre andre sider ved den psykiske helsen.  

- Tidsperspektivet på brukernes psykiske helseproblem.  

- Symptomtrykk, et begrep som her er relatert til vurderingsinstrumentet GAF-S.  

- Akutt fare for liv, og da som følge av akutt selvmordsfare og/eller allmenn helsetilstand og/eller grad 

av rusing (akutt overdose-fare).  

 

Tabellen under viser andel av alle kartlagte vurdert opp mot nevnte perspektiver:  

Tabellen viser at 7% av de kartlagte brukerne vurderes å ha et kortvarig helseproblem knyttet til en 

spesiell hendelse eller livssituasjon, 17,4% vurderes til å ha en noe mer langvarig, men likevel 

tidsavgrenset problem og 42,9% vurderes til å ha et langvarig (kronisk) psykisk helseproblem. 4,7% 

av de kartlagte brukerne er vurdert til å ha et symptomtrykk som er under 30 i GAF-S, også omtalt 

som «psykose-grensen» i GAF. 4,1% av de kartlagte brukerne er vurdert til å være i akutt fare for liv. 

23  

 



2.5.4 Funksjonsområde økonomi  
Alle brukere blir også kartlagt på funksjonsområde økonomi. Brukerne blir kartlagte ut fra følgende 

vurderingskriterier:  

Grønn: Har rimelig god orden i økonomien, basert på fast inntekt fra lønnet arbeid eller stønad, 

eventuelt supplert med økonomisk sosialhjelp eller andre midlertidige stønader.  

Gul: Har noe orden i økonomien, basert i perioder på lønnsinntekt eller stønad, men relativt avhengig 

av økonomisk sosialhjelp eller andre midlertidige stønader. Kan ha noe illegale inntekter.  

Rød: Har stor uorden i økonomien og er helt avhengig av midlertidige stønader og/eller illegale 

inntekter.  

Innenfor dette funksjonsområde finner vi små forskjeller mellom kommunestørrelse-gruppene, men 

noen flere på rødt i de minste kommunene: 24  

 



2.5.5 Funksjonsområde fysisk helse  
Vurderingskriteriene for funksjonsområde fysisk helse er som følger:  

Grønn: Har ikke fysiske helseplager med alvorlige konsekvenser for den daglige fungering og/eller for 

framtidig helsetilstand.  

Gul: Har noen fysiske helseplager som gir alvorlige konsekvenser for den daglige fungering og/eller 

for framtidig helsetilstand.  

Rød: Har omfattende fysiske helseplager som gir svært alvorlige konsekvenser for den daglige 

fungering og/eller for framtidig helsetilstand.  

Innenfor dette funksjonsområde er det også små forskjeller mellom kommunestørrelse-gruppene. Vi 

finner noen flere på gult i de minste kommunene, se tabell: 25  

 



2.5.6 Funksjonsområde bolig  
Funksjonsområde bolig blir vurdert opp mot følgende kriterier:  

Grønn: Har relativt stabile boforhold i egen bolig eller leid bolig.  

Gul: Er avhengig av og har tilgang til tilrettelagt bolig, inkludert personale og/eller vil trenge støtte for 

å kunne skaffe seg tilfredsstillende bustad  

Rød: Ingen bolig og/eller bor tilfeldig hos familie, venner eller kjente, og/eller på hospits eller annen 

ikke tilfredsstillende boligløsning.  

Tabellen under viser at det er flere på rødt på bolig desto større kommunene er, og det er markert flere 

på rødt på bolig i de største kommunene. 26  

 



2.5.6 Funksjonsområde sosial adferd  
Brukerne kartlegges også i forhold til sosial adferd. Vurderingskriteriene for sosial adferd er:  

Grønn: God sosial atferd og fungering basert på en rimelig god sosial kompetanse. Klarer seg uten 

støtte i butikker, offentlige kontor, uformelle sosiale situasjoner osv.  

Gul: Rimelig god sosial fungering og atferd i det daglige nære miljø. Har en dårlig sosial fungering 

utenfor dette miljøet, som i butikker, offentlige kontor og i andre sosiale miljø utenfor eget daglige 

nære miljø  

Rød: Har en marginal sosial kompetanse og dårlig sosial fungering i alle typer sosiale sammenhenger, 

også i miljø preget av rusmiddelmisbruk.  

Tabellen under viser hvordan sosial adferd er kartlagt i de ulike kommunegruppene.  

Tabellen viser at det er klart flere på gult og rødt i de minste kommunene. Muligens er små og store 

kommuner ulike i hvordan sosial adferd vurderes og hva som aksepteres av negativ adferd? Eller det 

kan hende at brukere med negativ sosial adferd skiller seg mer ut i små kommuner? 27  

 



2.5.7 Funksjonsområde sosiale nettverk  
Vurderingskriterier for sosialt nettverk er:  

Grønn: Har god kontakt med sosiale nettverk uten preg av rusmiddelbruk og/eller psykiske lidelser, 

som familie, barn, venner frivillige organisasjoner og/eller arbeidsliv.  

Gul: Har noe kontakt med sosiale nettverk uten preg av rusmiddelmisbruk og/eller psykiske lidelser 

som familie, barn, venner, frivillige organisasjoner og/eller arbeidsliv, og/eller er i stor grad knyttet 

opp mot sosiale nettverk preget av rusmiddelmisbruk og/eller psykiske lidelser.  

Rød: Har lite eller ingen kontakt med sosiale nettverk av alle slag, er isolert eller har bare marginale 

sosiale relasjoner.  

Tabellen under viser hvordan brukernes sosiale nettverk er kartlagt i de ulike kommunegruppene:  

Tabellen viser at det er flere brukere på samlet gult og rødt i de minste og i de største kommunene. 

Trolig er det ulike forklaringer på hvorfor det er relativt flere med marginale nettverk i de svært små 

og i de store byene. I de svært små kommunene kan det tenkes at de tyngste misbrukerne blir så 

synlige at de ender opp med marginale nettverk, mens brukere i de store byene «forsvinner i 

mengden» og danner seg nettverk med likesinnede. 28  

 



2.5.8 Funksjonsområde arbeid/ aktivitet  
Det siste funksjonsområde brukerne blir kartlagt på er arbeid/aktivitet. Følgende vurderingskriterier 

ligger her til grunn for de ulike fargekodene:  

Grønn: Er i tilstrekkelig grad i lønnet arbeid eller i aktiviteter som oppleves som meningsfulle.  

Gul: Er i noen men ikke tilfredsstillende grad, i lønnet arbeid eller meningsfull aktivitet.  

Rød: Er ikke i noen form for lønnet arbeid eller meningsfull aktivitet.  

I alle kommunegruppene er det svært mange brukere kartlagt på rødt. Tabellen under viser at det 

finnes færrest brukere på samlet gult og rødt i de middels store kommunene. 29  

 



2.5.9 Samlet vurdering  
Den samlede vurdering av brukernes funksjonsnivå er en firedelt skala (grønt, gult, rødt, blodrødt) og 

er et resultat av en vektet summering av skåringene på de ulike områdene (balanced scorecard). 

Vektingen er foretatt ut fra en multippel regresjonsanalyse der vi har sett på hvor mye av variasjonen i 

rusing som forklares ut fra variasjonen i fungering på de øvrige syv områdene.  

Om vi forutsetter at vårt materiale er representativt for landet, vil det være følgende antall brukere på 

hvert nivå:  

Grønt: 3.330, Gult: 12.530, Rødt: 12.030 og Blodrødt: 2.970  

Vi ser at det er flest som scorer på rødt eller blodrødt i de svært små kommunene. Det er flest som 

scorer på grønt og gult i de små og middels kommunen, mens det i de største kommunene er jevnt 

fordelt mellom grønt/gult og rødt/blodrødt. 30  

 



2.6 Korrelasjonsanalyser: alder/kjønn  
Korrelasjonsanalyser viser svake men signifikante sammenhenger mellom alder/kjønn og noen av 

funksjonsområdene:  

Alder mot:  

• Samlet funksjonsnivå: -,036* (noe dårligere blant de yngste)  

• Økonomi: -,167** (noe dårligere blant de yngste)  

• Fysisk helse: ,329** (klart dårligst blant de eldste)  

• Bolig: -,166** (noe dårligere blant de yngste)  

• Nettverk: ,033* (noe dårligere blant de eldste)  

 

Menn har signifikant dårligere funksjonsnivå enn kvinner på følgende områder:  

• Samlet funksjonsnivå: -,053**  

• Rusing: -,085**  

• Økonomi: -0,54**  

• Bolig: -,079**  

• Nettverk: -,057**  

 

2.7 Funksjonsvurdering og tjenestetilbud – fem utvalgte grupper  
Vi har sett på tre grupper med dårlig funksjonsnivå: Gruppen med alvorlig funksjonssvikt på både 

rusing og psykisk helse, gruppen som skårer dårligst på bolig og gruppen som injiserer rusmidler. 

Videre har vi sett på gruppen som er i LAR og gruppen som bruker alkohol og ikke andre rusmidler. 

Vi har sett på hvordan disse gruppene skårer på de øvrige funksjonsområdene og hvilke tjenester de 

har tilbud fra, sammenlignet med de øvrige kartlagte 31  

 



2.7.1 Alvorlig funksjonssvikt Rus og Psykisk helse  
Tabellen på neste side viser hvor stor 

andel av gruppen med alvorlig 

funksjonssvikt på både rusing og 

psykisk helse som har alvorlig 

funksjonssvikt på andre 

funksjonsområder, sammenliknet med 

resten av brukerne. Alvorlig 

funksjonssvikt på både rusing og 

psykisk helse er her definert som de 

som har blitt scoret rød eller gul på rus 

samtidig som de er scoret rød eller gul 

på psykisk helse (psy): Rød på rus og 

rød på psy  

Rød på rus og gul på psy  

Gul på rus og rød på psy  

Resten av brukerne  

Andel under 25 år  15,2%  13,7%  

Andel 25 - 29 år  9,4%  8,4%  

Andel Kvinner  25,5%  30,5%  

Økonomi rød  27,1%  5,4%  

Fysisk helse rød  10,1%  3,4%  

Bolig rød  23,5%  9,7%  

Sosial adferd rød  22,8%  2,6%  

Nettverk rød  20,2%  4,0%  

Arbeid/aktivitet rød  72,0%  32,8%  

Samlet blodrød  47,2%  1,0%  

Ant.brukere  833  3575  

 


