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Forord 

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente 
rusmiddelproblematikken i kommunen. Verktøyet ble først utviklet i 2006, i et samarbeid mellom 
forskningsinstituttet IRIS, Sandnes kommune, Helse Fonna HF og fem kommuner i Helse Fonna sitt 
opptaksområde. Siden har verktøyet blitt videreutviklet i dialog med de kommunene som har tatt det i 
bruk. Fra 2008 var det Stavanger Universitetssjukehus (KORFOR og RPS-teamet i Avdeling Unge 
Voksne) som overtok det teknisk og faglig ansvaret for å videreutvikle verktøyet, for å gi den 
nødvendige opplæring og støtte til kommunene, og for å analysere og formidle resultatene fra 
kartleggingene.  

Fra 2012 har de regionale kompetansesentrene på rusfeltet, KoRus-ene, blitt stadig viktigere 
samarbeidspartnere i gjennomføringen av kartleggingene, ved at de har organisert kontakten med 
kommunene og organisert opplæringssamlingene og tilbakemeldingskonferanser. Etter hvert har de 
også blitt viktige bidragsytere til kommuner som ber om hjelp til å utnytte resultatene fra sine 
kartlegginger i utviklingen av sitt tjenestetilbud. Flere steder i landet har også Fylkesmennene vært 
viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å markedsføre verktøyet, organisere opplæring og 
tilbakemelding og utnytte resultatene i kommunene. Fra 2011 har finansiering fra Helsedirektoratet 
gjort det mulig å tilby BrukerPlan til stadig flere kommuner. I 2013 har alle landets kommuner fått 
tilbud om å delta. Uten denne støtten, direkte til oss ved Stavanger Universitetssjukehus og gjennom 
oppdraget til KoRus-ene, hadde dette vært helt umulig. 

Det mest typiske er at de kommunene som har tatt verktøyet i bruk, gjennomfører kartlegginger en 
gang pr. år, mens en mindre andel kartlegger hvert andre år. Ved utgangen av 2013 var det 132 
kommuner som hadde tatt verktøyet i bruk. Til sammen har disse 132 kommunene kartlagt 11.372 
brukere av kommunale tjenester som fagfolkene i tjenestene vurderer til å ha et rusproblem, definert 
som det å bruke rusmidler på en slik måte at det går alvorlig ut over den daglige fungering og/eller 
relasjon til andre.  I denne rapporten presenteres resultatene fra kartleggingene i disse kommunene.  

Vi har lagt vekt på å presentere så mye som mulig av all den informasjon som kommer fram i 
kartleggingene, i form av tabeller og figurer med relativt korte forklarende tekster. På den måten vil 
den enkelte kommune kunne relatere resultatene fra sin kommune til samlede nasjonale tall, samtidig 
som nasjonale, regionale og lokale myndigheter, fagmiljø, brukere, media og andre interessert kan få 
en oversikt over den kjente rusmiddelproblematikken i Norge. Meningen er å kunne presentere en slik 
rapport en gang pr. år, basert på siste tilgjengelige resultater fra alle de kommuner som har kartlagt 
ved hjelp av BrukerPlan.   

Vi er overveldet over den interesse kommunene har vist for BrukerPlan og vi er takknemlig for alle de 
tilbakemeldingene vi har fått om at dette er et brukervennlig og nyttig verktøyet. Vi er glade for at vi 
på denne måten har kunnet bidra til å øke oppmerksomheten om et viktig problemområde og har 
bidratt til utviklingen av tjenestetilbudet til denne gruppen av kommunens innbyggere. Når vi nå også 
kan presentere en rapport som i så stor grad kan gi oss et nasjonalt bilde av rusproblemenes omfang 
og karakter, er selvsagt det en viktig ekstra gevinst i arbeidet. Vi håper rapporten kan bli til nytte for 
alle de som arbeider for å få et bedre tjenestetilbud til mennesker som opplever de negative 
konsekvensene av en problematisk bruk av rusmidler. 

Publikasjonen er utarbeidet av Marit Emmerhoff Håland, Terje Lie, Sverre Nesvåg og Barclay 
Stevenson. 

Stavanger august 2014 
 

Randi Mobæk      Sverre Nesvåg 
Avdelingsdirektør      Faglig ansvarlig BrukerPlan                      
Avdeling Unge Voksne                  Forskningsleder, KORFOR  
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I samarbeid med Helse Fonna HF, fem kommuner i Helse Fonnas område og Sandnes 
kommune, utviklet forskningsinstituttet IRIS i 2006 et kartleggings- og planleggingsverktøy 
for kommuner som ønsket å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente 
rusmiddelproblematikken i kommunene. Verktøyet ble utviklet i Microsoft Excel og fikk 
navnet BrukerPlan.  

BrukerPlan ble primært utviklet for to formål. For det første ønsket en å utvikle et verktøy 
som kunne gi kommuner og helseforetak et relativt detaljert og oppdatert bilde av hvor 
mange brukere av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester som har en kjent 
rusrelatert problematikk, hva som er deres livssituasjon og funksjonsnivå og hvilke 
spesialisthelsetjenester og andre tjenester disse personene mottar.  

For det andre var det et ønske om å utvikle et verktøy som kunne gjøre det mulig for de som 
står for kartleggingene, å vurdere hvilke brukere som bør prioriteres og hvor stor 
etterspørsel etter tjenester som kan forventes framover.  

På bakgrunn av målene for BrukerPlan kan en gi kommuner, helseforetak og andre 
tjenesteytere et informasjonsgrunnlag for å planlegge og dimensjonere framtidige tjenester 
og dermed sikre den best målrettede og kostnadseffektive bruk av tilgjengelige ressurser.  

Gjennom analyser av materiale innsamlet på samme tidspunkt i flere kommuner, var det 
også et mål å kunne presentere relevante sammenligninger av situasjonen i flere kommuner 
innenfor et helseforetaksområde eller mellom sammenlignbare kommuner. Ved å analysere 
målinger fra flere års kartlegginger, er har vi et grunnlag for å kunne vise utviklingstrekk i 
kommunene og i de regionale helseforetakene og dermed gi mulighet for å vurdere effekter 
av spesielle satsinger i kommunene og helseforetakene. 

I årene etter den første kartleggingen i 2006 gjennomførte stadig flere kommuner i Helse 
Fonna og Helse Stavanger sine opptaksområder sine årlige BrukerPlan-kartlegginger. Fra 
2008 overtok Stavanger Universitetssjukehus ansvaret for å gi kommunene den nødvendige 
opplæring før kartleggingene, den faglige og tekniske støtte i gjennomføringen av 
kartleggingene og arbeidet med å analysere data og presentere resultater. Gjennom avtaler 
med den enkelte kommune ble Stavanger Universitetssjukehus v/KORFOR definert som 
kommunenes databehandlere.  

I 2011 ba Helsedirektoratet om at det ble gjennomført en mer landsrepresentativ 
kartlegging som grunnlag for å kunne si noe om situasjonen i hele landet. I den forbindelse 
ble det søkt Datatilsynet om konsesjon for å gjennomføre kartleggingene slik at Helse 
Stavanger HF ble databehandlingsansvarlig og slik at av-identifiserte data kunne lagres i et 
sentralt register. Konsesjon ble gitt høsten 2011. Samtidig ga Helse- og 
omsorgsdepartementet, i medhold av Helsepersonell-lovens paragraf 29b, de involverte 
fagpersonene ved Stavanger Universitetssjukehus (i RPS-teamet og KORFOR) anledning til å 
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behandle indirekte identifiserbare helseopplysninger i registeret. I løpet av høsten 2011 og 
vinteren 2012 var det 49 kommuner som gjennomførte BrukerPlan-kartlegginger. 
Resultatene fra denne kartleggingsrunden er presentert i en egen rapport fra 2012.  

I 2012 ble det etablert et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Helse Stavanger HF og de sju 
regionale kompetansesentrene for rus, KoRus, slik at BrukerPlan kunne tilbys, med 
nødvendig opplæring, faglig/teknisk støtte, analyse, resultatpresentasjon og støtte for bruk 
av data, til alle kommuner i landet. Innen utgangen av 2013 er det 132 kommuner som har 
gjennomført kartlegginger ved hjelp av BrukerPlan. Det er resultatene fra de siste 
kartleggingene i disse kommunene som presenteres i denne rapporten. 

Beskrivelse av verktøyet 
Verktøyet er utviklet med basis i Microsoft- Excel. Excel ble valgt både for å hindre at 
programvareinvesteringer skulle bli en barriere for kommunene til å ta i bruk verktøyet. 
KORFOR har god kompetanse og erfaring med å bruke Excel som grunnlag for å utvikle 
stabile og kostnadseffektive produksjonsplanleggings-verktøy, med et meget brukervennlig 
grensesnitt. Vedlegget inneholder alle spørsmålene i kartleggingen slik de presenteres i 
kartleggingsbildene i verktøyet. 

Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen 
I BrukerPlan kartlegges personer som er registrert med kommunale tjenester og som 
fagpersonene i vedkommende tjeneste vurderer til å ha et rusproblem. For å bli inkludert i 
kartleggingen, må personen ha mottatt minst en av tjenestene i løpet av de siste 12 
måneder, uavhengig av om tilbudene er begrunnet i brukerens rusproblem eller ikke. I 
BrukerPlan er «rusproblem» definert som å bruke rusmidler på en slik måte at det går 
alvorlig ut over den daglige fungering og/eller relasjonene til andre. Brukere som har brukt 
rusmidler på denne måten tidligere (siste 12 måneder) og som fortsatt har mottatt tilbud fra 
tjenesten(e), kartlegges også. Deres fungering i forhold til rusmiddelbruk skal da skåres på 
grønt (se omtale av verktøyet, side 12 og Vedlegg 1).  

I utgangspunktet er det å være bruker av enhver kommunal helse-, omsorgs- eller 
velferdstjeneste grunnlag for å bli inkludert i BrukerPlan-kartleggingen. Men det varierer 
hvilke tjenestesteder som har foretatt kartleggingen i den enkelte kommune, og dermed 
hvor stor andel av de aktuelle brukerne som faktisk er kartlagt. Typisk er det rus- og psykisk 
helsetjenestene som har kartlagt i alle kommunene, enten disse er organisert under NAV 
eller som egne kommunale tjenester. I mange kommuner har også den kommunale delen av 
NAV foretatt registreringer, selv der rustjenestene er organisert utenom NAV. I noen få 
kommuner har en også fått med seg en eller flere av de øvrige helse- og omsorgstjenestene 
som helsestasjoner, hjemmetjenestene, barnevernstjenesten, og/eller noen eller alle 
fastlegene i kommunen. Men dette er så få at de i liten grad preger det totale 
kartleggingsmaterialet som presenteres i denne rapporten. 
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Prinsippet for gjennomføringen av kartleggingene er at de tjenesteyterne som kjenner 
brukerens rusproblemer best, foretar kartleggingen. Siden vi ønsker å unngå dobbeltarbeid, 
har det betydd at rus- og psykisk helsetjenestene har kartlagt så godt som alle sine brukere 
med rusproblem, og så har de øvrige tjenestene kartlagt brukere som de er alene om å 
kjenne. På denne måten ivaretas også taushetsplikten mellom tjenestene. Datasystemet er 
bygget opp slik at det oppdager og korrigerer dobbeltkartlegginger uten at identiten til 
brukeren blir avslørt. 

Det er fagpersonens seineste oppdaterte informasjon om brukeren som legges til grunn for 
kartleggingen av faktadelen og som danner grunnlag for vurderingene i BrukerPlan. Det 
foretas altså ingen selvstendig informasjonsinnhenting forut for registreringen, og kriteriet 
er at den informasjon som legges til grunn for kartleggingen også er eller kunne vært 
dokumentert i tjenestenes fagsystem. På dette grunnlag har Datatilsynet gitt konsesjon til 
kartleggingen uten å kreve at det innhentes samtykke fra brukerne. Men brukerne har 
innsynsrett i den informasjon som er registrert i BrukerPlan, på linje med retten til innsyn i 
egen journal/fagsystem.  

Validitet og reliabilitet 
Det er samarbeidet med kommunene som har vært grunnlaget for utviklingen av hvilke 
opplysninger som tas med i BrukerPlan, spørsmålsformuleringer og hjelpetekster for å 
definere kodene for de enkelte spørsmålene. Vi mener dette har bidratt til at BrukerPlan gir 
troverdige opplysninger om den utfordringen som rusrelatert problematikk representerer 
for tjenesteapparatet i både kommuner, spesialisttjenesten og andre tjenester som arbeider 
med denne brukergruppen. 

Samarbeidet med kommunene har vært særlig viktig i valg av områder som beskriver 
hvordan brukerne fungerer, når det gjelder rusmiddelbruk, økonomi, psykisk og fysisk helse, 
bolig, sosial kompetanse, arbeid/aktivitet og sosialt nettverk. Områdene danner grunnlag 
for beregning av samlet funksjonsnivå som har resultert i en egen indeks, se eget avsnitt om 
dette nedenfor. Samarbeidet med kommunene har vært avgjørende for utvikling og 
forståelse av hjelpetekster som kunne gi en entydig beskrivelse av de ulike funksjonsnivåene 
og hvordan man skårer på områdene i forhold til funksjonsnivå. Her har vi valgt verdiene 
grønt, gult eller rødt med tilhørende hjelpetekster. I den versjonen som er brukt i denne 
rapporten, har vi lagt til grunn følgende gjennomgående prinsipper for utforming av 
hjelpetekster (se Vedlegg 1) og dermed for definering av grenser mellom verdiene grønt, 
gult og rødt:  

1. Det er viktig å skille ut de brukerne som har et funksjonsnivå (på det aktuelle 
område), som er bra nok til at det ikke i vesentlig grad bidrar til en problematisk 
livssituasjon = grønt.  

2. Det er viktig å skille ut de brukerne som har et funksjonsnivå (på det aktuelle 
område), som er så dårlig at det i vesentlig grad fører til en svært alvorlig 
livssituasjon = rødt.  
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3. Som følge av 1. og 2. vil det være et langt videre spekter av fungering innenfor det 
funksjonsnivået som er definert som gult.  

 
I opplæringen har dette blitt understreket ved gjennomgangen av hjelpetekstene og i 
øvingene på konstruerte case. Det har blitt sagt at dersom en hadde hatt en fem-delt skala, 
ville grønt vært lik 1, rødt lik 5 og gult ville spent fra 2 til 4. Entydige hjelpetekster, 
opplæring og case-øvelser har vært de viktigste virkemidlene for å sikre en enhetlig 
forståelse av skåringskriteriene for de enkelte funksjonsområdene, og dermed for en 
tilfredsstillende reliabilitet i kartleggingene. 

Chronbach’s alfa1 er vanlig brukt når man vil undersøke et måleintruments (testskalaer 
spørreskjema mv) evne til å måle opplysninger på en konsistent og reliabel måte. 
Alfaverdien varierer mellom 0 og 1, hvor verdier mellom 0,7 og 0,9 er akseptable. Måling av 
funksjonsområder i BrukerPlan er en skala med verdiene grønt, gult og rødt som et uttrykk 
for brukernes funksjonsnivå. Registreringsskjemaet har hjelpetekster for bruk av de ulike 
verdiene, se avsnittet ovenfor. Mål for konsistens/reliabilitet i rapportering av 
funksjonsområder2 i BrukerPlan viser en Chronbach’s alfa på 0,81, hvilket tyder på høy grad 
av konsistens. Dette er et uttrykk for at hjelpetekstene i BrukerPlan fungerer godt og at de 
karleggere tolker hjelpetekstene og opplysninger på en enhetlig måte. 

 

Indeks for samlet funksjonsnivå 
Indeks for samlet funksjonsvurdering er et resultat av en vekting av i hvor stor grad 
variasjonen på funksjonsområdet rusmiddelbruk, forklares med variasjonen på de enkelte 
andre funksjonsområdene. Vektingen er lagt inn på grunnlag av en statistisk analyse 
(multippel regresjonsanalyse) foretatt på det materialet som forelå i 2010. En ny analyse på 
det materialet som nå foreligger, bekrefter i stor grad den vektingen som her er lagt til 
grunn, men det vil være behov for en justering av vektingen før neste kartleggingsrunde. 

For de andre spørsmålene er utfordringene i forhold til reliabilitet klart mindre. Det viktigste  
har vært å sikre en felles forståelse av BrukerPlan som en tverrsnitts-kartlegging der det er 
viktig å være enige om tidsperspektivet knyttet til de ulike spørsmålene. Konkret betyr dette 
at alle spørsmål om tjenester har tatt utgangspunkt i hvilke tjenester brukeren har hatt 
tilgang til i løpet av det siste året (12 måneder) forut for kartleggingen og hvilke tjenester 
brukeren forventes å bli tilbudt og vil komme til å ta i mot (forventet etterspørsel) i løpet 
året (12 måneder) etter kartleggingen. For de andre spørsmålene er det den aktuelle 
situasjonen ved siste kontakt som legges til grunn for kartleggingen. 

 

                                                      
1 Chronbach’s alfa er et mål for intern konsistens i en testskala, se Mohsen, T. og Dennic, R. ‘Making sense of 
Chronbach’s alfa’, International Journal of Medical Education, 2011; 2:53-55. 
2 Funksjonsområdene er: rusing, økonomi, psykisk helse, fysisk helse, bolig, sosial kompetanse, sosialt nettverk 
og lønnet arbeid/aktivitet.  
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Representativitet og dekningsgrader 
De 132 kommunene representerer et solid, og etter vårt syn et representativt utvalg av 
norske kommuner. Det er de spesifikke rus- og psykisk helsetjenestene og de kommunale 
delene av NAV som har kartlagt i alle kommunene, og det er bare noen få kommuner der 
også andre tjenester har vært med i kartleggingen. De kommunene der en har registrert 
flere typer tjenester, fordeler seg på alle kommunestørrelser og landsdeler.  

Det er ingen systematikk i at små kommuner har fått med flere fagpersoner og tjenester i 
kartleggingene, enn de større kommunene. Generelt er det slik at de kommunene som har 
kartlagt for første gang har noe dårligere deltakelse fra fagpersoner og tjenester enn de som 
har kartlagt flere ganger, og det betyr at dekningen nok er noe bedre i Helse Fonna og Helse 
Stavanger-området, enn i de andre landsdelen. Men det påvirker ikke representativiten i 
forhold til kommunestørrelse. Alle landsdeler (her: helseregioner) og kommunestørrelser er 
godt representert, men med noe bedre dekning blant kommuner med over 30.000 
innbyggere. I antall representerer de 132 kommunene 31 prosent av Norges 428 
kommuner, se Tabell 1, s. 21, men i folketall representerer de 42 prosent av landets 
befolkning 18 år og over, se Tabell 2, s. 21.  

Dersom vi går ut fra at materialet fra de 132 kommunene er representativt for landets 
kommuner, kan vi anslå at en kartlegging i alle landets kommuner ville gitt oss et 
materiale for 27.000 brukere.  

For de fleste av kommunene i denne rapporten er dette den første gangen de har 
gjennomført denne typen kartlegging. Dersom vi tar utgangspunkt i kommuner som har 
kartlagt flere ganger, ser vi at antall kartlagte typisk øker med ca. 20 prosent fra første 
kartlegging til et stabilt antall etter 2-3 kartlegginger.  

Det er ikke mange kommuner der fastlegene har deltatt i kartleggingene. Det er en 
komplisert oppgave for en fastlege å skulle kunne hente fram sine kjente 
rusmiddelmisbrukere i en tverrsnitts-kartlegging blant en total pasientliste på kanskje 1500 
personer. Men i noen få kommuner har alle fastlegene vært med og har kartlagt brukere 
som de er alene om å kjenne. I disse kommunene ser vi at antall kartlagte typisk er ca. 30 
prosent høyere enn i de kommunene der fastlegene ikke har deltatt.  Dersom vi legger til for 
at det er få kommuner der fastlegene har vært med, og at de fleste kommuner bare har 
kartlagt en gang, anslår vi antall brukere av kommunale tjenester med en kjent 
rusmiddelproblematikk til totalt å være ca. 40.000 på landsbasis.  

Det er noen mindre forskjeller i karakteren av den rusmiddelproblematikken som blir 
kartlagt første gang og den som kommer fram ved de neste kartleggingene og i det som 
kommer fram når fastlegene er med, sammenlignet med de som ikke har vært med. Ved 
første gangs kartlegging er det en tendens, om enn ikke stor, til at det er den mest alvorlige 
problematikken som blir kartlagt. Det er også en tendens til at fastlegene bidrar med en 
netto økning i antall kartlagte med noe mindre alvorlig problematikk. Det er også en 
tendens til at de som blir kartlagt i første runde i noe mindre grad har omsorg for barn og i 
noe større grad har tilbud fra flere tjenester både fra kommunen og 
spesialisthelsetjenesten, men igjen er forskjellene små. Når det gjelder for eksempel type 
rusmidler, er det så godt som ingen forskjell mellom første og neste gangs kartlegginger. 
Fastleger kartlegger også i noe større grad brukere (som fastlegene er alene om å kjenne) av 
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alkohol, sentralstimulerende rusmidler og legemidler. Med unntak av at fastleger er alene 
om å kjenne svært få med bruk av opiater, er forskjellene små. 

Samtidig vet vi at det er langt flere innbyggere i Norge som bruker rusmidler slik at det går 
alvorlig ut over den daglige fungering og/eller relasjoner til andre (definisjonen av 
rusmisbruk i BrukerPlan), men der rusmiddelproblematikken ikke er kjent av noen offentlige 
hjelpeinstanser, verken i kommune, NAV eller spesialisthelsetjenesten. Det betyr selvsagt 
ikke at personen ikke kan være kjent. Personer med rusmiddelproblemer har ofte 
tilleggsproblemer i forhold til arbeid, økonomi, helse osv., og har ofte kontakt med ulike 
instanser for hjelp med slike problem, uten at deres rusmiddelproblemer blir kjent av den 
grunn.  

Oppsummert kan vi altså si at det som her omtales som «den kjente 
rusmiddelproblematikken» er den problematikken blant brukere av tjenester som er kjent 
for fagpersonene i de tjenestene som har vært involvert i kartleggingene. Ut over dette vet 
vi at det er innbyggere i Norge som har rusproblemer og er brukere av tjenester, uten at 
deres rusproblemer er kjent av fagfolkene i disse tjenestene. Vi vet også at det er 
innbyggere i Norge som har rusproblemer, men som ikke er brukere av noen aktuelle 
tjenester. Ut fra hvordan kommunene har klart å gjennomføre selve kartleggingene, er det 
ingen grunn til å tro at de store kommunene har kartlagte mindre andeler av den kjente 
rusproblematikken enn de mindre kommunene. Men det er grunn til å tro at det er en 
større andel av tjenestebrukerne i de store kommunene enn i de mindre, som har 
rusproblemer uten at fagpersonene er kjent med det. Mindre kommuner er mer 
gjennomsiktige og tjenestebrukeres eventuelle rusproblem vil derfor bli fortere kjent.  

 

Dersom vi bygger på tall fra kartleggingene i de 132 kommunene, justert for noe lave tall i 
første kartlegging og for manglende deltakelse fra fastlegene i de fleste kommuner, - og 
sammenligner med data fra befolkningsstudier og andre typer undersøkelser som utføres av 
blant andre Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), kan vi grovt anslå hvor mye av 
den totale rusmiddelproblematikken i Norge som er kjent av kommunale helse- og 
velferdstjenester i landet.  

 I Rapport IS-1554 (Helsedirektoratet) ble det gjort ulike anslag for hvor mange 
personer det er i Norge med omfattende hjelpebehov på grunn av alvorlige psykiske 
lidelser og andre kjennetegn. Dersom vi holder de ulike kriteriene brukt i IS-1554 opp 
mot våre kriterier for å definere gruppen med alvorlige psykiske lidelser i 
kombinasjon med alvorlige rusproblem (se kapittel om ROP, side 74), kan vi anslå at 
det i Norge er mellom 4 og 5000 brukere etter vår ROP definisjon . I materialet fra de 
132 kommunene er det 20 prosent eller nær 2300 brukere som er definert som ROP 
brukere. Siden kartleggingen i de 132 kommunene dekker 42 prosent av Norges 
befolkning, vil det si 5700 brukere på landsplan. Ut fra dette kan vi anta at 
BrukerPlan kartleggingene fanger opp så godt som alle innbyggere i Norge med et 
omfattende rusproblem i kombinasjon med en alvorlig psykisk lidelse. 
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SIRUS anslår antall som injiserer rusmidler i Norge til å være mellom 8000 og 12000 
personer. I vårt materiale er det 16,4 prosent som injiserer. Om vi antar at flere års 
kartlegging ikke vil øke denne andelen betydelig (fordi første års kartlegging alt 
fanger opp disse) og at fastlegene ikke er aleine om å kjenne særlig mange brukere 
som injiserer, betyr det at «kun» ca. 5000 av disse er kjent av de kommunale 
tjenestene, altså noe i overkant av 60 prosent av SIRUS sitt laveste anslag for antall 
som injiserer i Norge. Nå er det imidlertid slik at informasjon om injisering noen 
ganger holdes tilbake i kontakten med hjelpeapparatet. Vi vet altså ikke hvor mange 
av dem man har kartlagt, som faktisk injiserer. Men ut fra BrukerPlan-kartleggingen 
er tallet betydelig lavere enn SIRUS sine anslag for hvor mange som injiserer 
rusmidler i Norge. 

SIRUS har gjort flere undersøkelser for å finne ut hvor mange som bruker illegale 
rusmidler i Norge. Ut fra disse undersøkelsene sies det at 2 prosent av befolkningen 
mellom 15 og 65 år har brukt cannabis siste måned. For de andre rusmidlene er 
andelen mindre enn 1 prosent, sannsynligvis med et stort overlapp mellom de to 
gruppene. Dersom vi ut fra dette antar at det er ca. 2 prosent av befolkningen 
mellom 15 og 65 år som er aktuelle brukere av illegale rusmidler, blir dette 68.000 
brukere. Men ut fra vår definisjon om at rusmiddelbruken går alvorlig ut over den 
daglige fungering og/eller relasjoner til andre, kan vi ikke si at alle som bruker illegale 
rusmidler har et rusmiddelproblem. Særlig vil dette gjelde for brukere av cannabis. I 
BrukerPlan-kartleggingene i de 132 kommunene var det ca. 4600 som kun bruker 
alkohol og/eller legemidler. Det vil si at det er ca. 6500 som bruker illegale rusmidler. 
Om vi justerer for hvor mye antall kartlagte øker fra første gangs kartlegging (de 
fleste av kommunene i vårt materiale)  til flere gangers kartlegging (ca 20%) og 
justerer for at deltakelse fra fastlegene ser ut til å øke antall kartlagte med ca 30%, 
kan vi anslå at de kommunale tjenestene kjenner til 23.000 brukere med en 
problematisk bruk av illegale rusmidler, eller ca. 45 prosent av alle med et slikt 
rusmiddelproblem. 

På grunnlag av flere undersøkelser og statistikk har SIRUS gjort ulike beregninger og 
kommet fram til at det er mellom 80.000 og 120.000 storforbrukere av alkohol i 
Norge. Men en sammenligning med hva som kommer fram om den kjente 
alkoholproblematikken gjennom BrukerPlan-kartleggingene, viser at denne 
beregningen er problematisk. For det første er det forskjell på storforbruk og 
alkoholproblem etter vår definisjon, som går mer på problemer i forhold til 
funksjoner og relasjoner enn på forbruksnivå. For det andre vet vi ikke hvor stor 
andel av de 80.000 til 120.000 storforbrukerne i SIRUS sin beregning som også bruker 
illegale rusmidler, men sannsynligvis er det en ganske stor andel. Om vi tar 
utgangspunkt i SIRUS sitt laveste anslag (80.000 med et alkoholproblem i Norge) og 
at 40 prosent av de 51.000 som bruker illegale rusmidler også har alkoholproblem, 
slik det er blant brukerne som presenteres i denne rapporten, vil det si at det er 
60.000 personer med et reint alkoholproblem i Norge.  
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3.430 av de kartlagte brukerne i de 132 kommunene i vårt utvalg, hadde et «rent» 
alkoholproblem, dvs. ikke problematisk bruk av andre rusmidler eller legemidler, 
Tabell 33. Om vi igjen justerer for noe lave tall i første gangs kartlegging (20% påslag) 
og manglende deltakelse fra fastlegene (30% påslag), vil det si at vi kan regne med at 
de kommunale tjenestene kjenner til noe over 12.000 brukere med et rent 
alkoholproblem. Analyse av data om de brukerne som fastleger kartlegger, viser at 
fastlegene i noen grad kartlegger en større andel brukere med ren 
alkoholproblematikk. Men selv om vi justerer for dette og holder vårt materiale opp 
mot SIRUS sitt laveste anslag for personer med problematisk alkoholbruk, kan vi anta 
at de kommunale tjenestene i Norge ikke kjenner til mer enn maksimalt 20 prosent 
av den totale rene alkoholproblematikken i Norge.  

Dette typen beregninger bygger på mange premisser som det kan stilles store 
spørsmålstegn ved. Vi mener allikevel det er viktig å forsøke å gjøre slike beregninger for å 
kunne vurdere hvor stor andel av den totale rusmiddelproblematiken i Norge som kan antas 
å være kjent for de kommunale tjenestene, og dermed også de spesialiserte rustjenestene. 
Basert på beregningene ovenfor, er ca. halvparten av det totale misbruket av illegale 
rusmidler og ca. en femtedel av den totale alkoholproblematikken i Norge kjent for de 
offentlige tjenestene. 
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Dekningsgrader 

Tabell 1
 

Tabell 1. Kommuner i ulike størrelsesgrupper i BrukerPlan sammenlignet med alle 
kommuner i landet. 

Kommune- 
størrelse 

Antall kartlagte 
kommuner 

Antall 
kommuner totalt 

Landsdekkende 

Under 5000 61 228 27 % 
5 - 10 000 28 87 32 % 
10 - 30 000 28 86 33 % 
Over 30 000 15 27 56 % 
I alt 132 428 31 % 
 

Befolkningen 18 år og over i de 132 kommunene i BrukerPlan utgjør 42 prosent av den 
tilsvarende befolkningen i hele landet. Dekningsgraden, er størst for kommuner med en 
befolkning på 30 000 innbyggere(18 år over) med 47 prosent og lavest for de minste 
kommunene, under 5000 innbyggere, Tabell 2. 

Tabell 2. Kommuner i BrukerPlan i ulike størrelsesgrupper etter dekning av brukere 18 år og 
over sammenlignet med hele landet. 

Kommune- 
størrelse 

Antall over 18 år 
kartlagt 

Antall over 18 år 
totalt 

Landsdekkende 

Under 5000 164173 592889 28 % 
5 - 10 000 195880 519227 38 % 
10 - 30 000 463534 1088115 43 % 
Over 30 000 815558 1728423 47 % 
I alt 1639145 3928654 42 % 
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Figur 1. Kommuner i ulike størrelsesgrupper etter dekningsgrad for hele landet. 

 

 

Figur 2. Befolkningen 18 år og over i de 132 kommunene som andel av tilsvarende 
befolkning i hele landet

 

Opplegg og gjennomføring 
Helse Stavanger har til nå gitt tilbud om opplæring til alle landets kommuner. Noen 
kommuner har gjennomført kartleggingen i flere år, men det var først i 2013 at alle landets 
kommuner ble gitt tilbud om opplæring. Kommunene har fått faglig bistand og datateknisk 
veiledning i kartleggingsarbeidet. Når så kommunen er ferdige med kartleggingen, sendes 
denne til KORFOR. KORFOR kjører analyse og utarbeider en rapport som umiddelbart sendes 



21 
 

tilbake til kommunen, i form av en Power Point presentasjon. KORFOR har deltatt i årlige 
konferanser i regi av KoRus, der BrukerPlan resultatene står øverst på agendaen. 

Det enkelte KoRus er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av opplæring i BrukerPlan 
og fagdagen i etterkant. KoRus inviterer kommunene, bestiller lokaler og har ansvaret for 
rammene rundt opplæringen. KORFOR har valgt å organisere landets kommuner under det 
helseforetaket de tilhører, og dette korresponderer med KoRus sine geografiske 
ansvarsområder. Fylkesmannens representant har deltatt aktivt ved flere opplæringssteder.   

Det er kommuneledelsen som beslutter om kommunen skal kartlegge i BrukerPlan. 
Kommunen utnevner sin koordinator som jobber opp mot de avdelingene som skal delta og 
med KoRus. Koordinatoren får tilsendt planen og klargjør IKT-løsninger. Det er mulig for 
kommunen å spesifisere inndeling av førstelinjetjenester, og på denne måten få en 
skreddersydd versjon av BrukerPlan. Koordinator og de sentrale saksbehandlerne møter på 
opplæringsdag som avholdt årlig. Det avtales tidsrammer for levering av data og frist for 
gjennomføring.  

Kommunene har valgt noe ulike måter å organisere selve kartleggingene på. Det mest 
vanlige har vært å involvere alle fagpersoner med direkte brukerkontakt i selve 
kartleggingsarbeidet. Dermed er det den personen som kjenner brukeren best som også har 
kartlagt. I noen kommuner er det en eller noen få sentrale fagpersoner som har stått for 
selve skjemautfyllingene, men da etter å ha innhentet all informasjon og alle vurderinger fra 
de fagpersonene som kjenner brukerne best. I de fleste kommunene er hele kartleggingen 
gjennomført i løpet av noe få dager eller uker, mens noen kommuner har fått noe lenger tid 
på seg.  

Når kommunene får tilbake rapportene med resultatene fra sine kartlegginger er det opp til 
den enkelte kommune hvordan de vil presentere og utnytte resultatene videre. I løpet av 
høsten vil det bli gjennomført en spørreskjema-undersøkelse for å få mer systematisk 
kunnskap om hvilke erfaringer kommunene har gjort seg i dette arbeidet. 

 

Begreper og kjennemerker 
Definisjon av brukerbegrepet, se: tidligere beskrivelse 

BrukerPlan registreringssystemet 

BrukerPlan, er et Excel-basert system hvor hver enkelt bruker blir registrert med de aktuelle 
kjennetegn som alder, kjønn, rusmiddelbruk, funksjonsnivå, tjenester mv. Skjermbildene  
som brukes i kartleggingen er vedlagt, se Vedlegg 1. 
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Funksjonsvurderinger 

Det registreres funksjonsvurderinger for områdene rusing, økonomi, psykisk og fysisk helse, 
boligforhold, sosial kompetanse, sosialt nettverk og deltaking i yrkesrettet arbeid eller 
annen aktivitet. Vurderingen merkes med fargekoder, grønn, gul eller rød. Hjelpetekstene 
gir detaljerte veiledning for utfylling. Grad av rusing markeres også med fargekoder, hvor 
grønn betyr at rusing er under noenlunde kontroll: noe bruk av rusmidler, men ikke slik at 
det går ut over daglig fungering. Kode gul står for omfattende bruk av rusmidler, men innen 
grenser: omfattende bruk av rusmidler med alvorlig konsekvenser for daglig fungering. Kode 
rød står for svært omfattende bruk av rusmidler, uten grenser og med svært alvorlige 
konsekvenser for den daglige fungeringen.  

Hjelpetekster for funksjonsnivå vises i Vedlegg 1 og 2. 

Det registreres grad av rusing for hver type rusmiddel, men denne inndelingen følger ikke 
kodene for funksjonsvurderinger. For hvert av rusmidlene registreres kun beskjeden bruk, 
betydelig bruk eller svært omfattende bruk, men uten konsekvenser for funksjon. 

Forklaring på Indeks for samlet funksjonsnivå: se side 14 

Tjenester 

I registreringen av opplysninger skilles det mellom tjenester som ytes fra NAV og fra 
førstelinjen, som kan omfatte tjenester både fra NAV og fra kommunale etater. Organisering 
av tjenester varierer mellom kommunene. I noen kommuner er rustjenester organisert i 
NAV-kommune mens andre har organisert tjenestene bare i kommunen eller i begge etater. 
I følge rapporten fra Helsedirektoratet «Rapportering fra kommunalt rusarbeid 2012»3 har 
en andel på 28 prosent av kommunene organisert rustjenestene i NAV, 37 prosent har en 
organisering både i og utenfor NAV, mens 33 prosent er organisert utenfor NAV. I dette 
kapitlet skiller vi mellom bekreftede NAV-tjenester4 og andre førstelinjetjenester. 

Følgende tjenester registreres under NAV i BrukerPlan (NAV-stat eller NAV-kommune): 

Råd og veiledning 
Økonomisk sosialhjelp 
Kvalifiseringsprogrammet 
Økonomiforvaltning 
Midlertidige ytelser 
Varige ytelser 
Ytelser knyttet til livsløp, barn og familie 
Midlertidig bolig 

                                                      
3 Helsedirektoratet (2013). Rapportering fra kommunalt rusarbeid. IS-8 2012. 
4 Man skiller mellom NAV-kommune som omfatter tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV, og NAV-stat 
som omfatter statlige trygder. 
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Førstelinjetjenester registrert i BrukerPlan er: 

Helsetjenester 
Ruskonsulent 
Boligtjenester 
Miljøarbeider 
Omsorgstjenester 
Barnevernstjenester 
Kommunal arbeidstrening 
Støttekontakt 
Kommunalt undervisningstilbud 
LAR-tjenester 

Førstelinjetjenester varierer i innhold fra kommune til kommune, se også kapitlet om NAV-
tjenester og førstelinjetjenester, side 38. 

Tjenester fra spesialisthelsetjenesten har opplysninger om tverrfaglig spesialisert 
behandling (TSB), tjenester fra psykisk helsevern (inkl. tvangstiltak) og somatiske tjenester. 

LAR-tjenester: Ved registrering av LAR-tjenester kan det skilles det mellom stabilisering, 
rehabilitering og LAR-administrert av fastlege.  

Kartleggingsområder og nøkkeltall 
BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente 
rusmiddelproblematikken i en kommune. Med «kjent» menes at personen som kartlegges 
allerede er bruker av en eller flere av kommunens helse-, omsorgs- eller velferdstjenester og 
at fagpersonene i disse tjenestene vurderer at personen har et rusproblem. Med 
«rusproblem» menes at vedkommende bruker rusmidler på en slik måte at det går alvorlig 
ut over den daglige fungering og/eller relasjonen til andre.  

For hver bruker kartlegges først alder og kjønn, omsorgsansvar for barn og funksjonsnivå på 
åtte områder: rusmiddelbruk, økonomi, psykisk helse, fysisk helse, bolig, sosial kompetanse, 
nettverk og arbeid/aktivitet. For hvert område vurderes det om brukeren er på grønt, gult 
eller rødt nivå, definert ut fra spesifikke kriterier for hvert område5. Generelt er det lagt vekt 
på å skille ut den fungeringen som er rimelig god (grønt) og den fungeringen som er svært 
dårlig (rødt), slik at gult representerer en relativt større variasjonbredde av problematisk 
fungering enn grønt og rødt. Ut fra en regresjonsanalyse som gir informasjon om hvor mye 
variasjonen i rusmiddelbruk forklares av variasjonen på hvert av de andre områdene, er 
hvert område gitt en spesifikk vekting når områdene summeres til et samlet sum skåre med 
fire alvorlighetsgrader. Videre kartlegges om det er utarbeidet ulike typer planer og etablert 
ansvarsgrupper, om personen har vært i fengsel eller institusjon og om hvilke tjenester fra 
førstelinje, spesialisthelsetjeneste og andre tjenester som brukeren har hatt siste år, og 
hvilke tjenester som forventes etterspurt det neste året. 

 

 

                                                      
5 Se Vedlegg 1 og 2 for detaljert beskrivelse av funksjonsnivåene. 
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Noen nøkkeltall: 

I dette materialet inngår 132 kommuner med i alt 11372 registrerte brukere, av 
dette er 70 prosent menn. Gjennomsnittsalderen er 41 år, og 12 prosent er under 25 
år.  
Hvis alle kommuner i landet hadde registrert sine brukere i BrukerPlan, har vi 
beregnet at tallet totalt ville ha vært 27000 brukere, (se side 15). 
Andel brukere med samtidig alvorlig ruslidelser og psykisk lidelse (ROP) er på 20 
prosent6 av alle registrerte brukere i BrukerPlan. 
 Andel med LAR-tjenester er 21 prosent. 
I gjennomsnitt mottar brukerne 1,9 tjenester hver registrert i BrukerPlan som NAV-
tjeneste og 2,3 tjenester fra førstelinjen som kan ytes fra NAV eller kommunal etat.  
I gjennomsnitt har brukerne nær fire tjenester hver fra førstelinjen, kommunale 
etater og NAV).   
Brukerne mottar i gjennomsnitt 2 - 3 tjenester hver innen spesialist-helsetjenestene: 
tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), psykisk helsevern og somatiske tjenester.  
Alle tjenester sett under ett i første- og andrelinjetjenesten er 5,2 tjenester i 
gjennomsnitt per bruker i løpet av 2013.  
53 prosent er registrert med bruk av alkohol som det eneste eller ett av flere 
rusmidler. Alkohol er det mest brukte rusmiddelet. 
Cannabis brukes av 39 prosent, opiater av 17 prosent og sentralstimulerende midler 
av 28 prosent av brukerne.   
40 prosent bruker legemidler som ikke er forskrevet av lege til personlig bruk.  
Andel med svært omfattende bruk av rusmidler er på 15 prosent.  
Indeks for samlet funksjonsnivå7 viser at andel brukere med dårlig og kritisk dårlig 
funksjonsnivå er på 51 prosent. 
Andel brukere med individuell plan er på 13 prosent.  
43 prosent av brukerne har ansvarsgruppe.  
72 prosent av brukerne er registrerte med egen bolig  
13 prosent er uten fast bolig 
41 prosent av brukerne er ikke i noen form for lønnet arbeid eller meningsfull 
aktivitet 
Sju prosent av alle brukerne (787 brukere) har omsorg for barn; tilsammen 1176 
barn.  
43 prosent av brukerne med omsorgsansvar har kontakt med barnevernet, og 21 
prosent skårer svært dårlig på funksjonsnivå.  

                                                      
6 se definisjon av ROP i denne forbindelse; kapittel om ROP side 78. 

 
7 Indeks for samlet funksjonsnivå beregnes ut fra kartleggerens vurdering av åtte funksjonsområder på grønt, 
gult eller rødt. Funksjonsområdene er: rusing, økonomi, psykisk helse, fysisk helse, bolig, sosial kompetanse, 
sosialt nettverk og lønnet arbeid/aktivitet. Funksjonsområdene er vektet i samlet indeks. 
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8,5 prosent av alle brukere har vært under kriminalomsorgen i løpet av 2013. Tre 
prosent var i fengsel på tidspunkt for registrering. 
Antall registrert personer i de 132 kommunene i BrukerPlan representerer 6,9 
brukere per 1000 innbyggere 18 år og over.  
Befolkningen 18 år og over i de 132 kommunene i BrukerPlan representerer 42 
prosent av den tilsvarende befolkningen i hele landet. 

Sammendrag av statistikken 
 Antall brukere Prosent 
Brukere i alt 11372 100 
   
Av dette:   

Menn 7966 70 
Kvinner 3406 30 

Brukere under 25 år 1362 12 
Alder gjennomsnitt 41 år   
Brukere med minst en tjeneste i 
spesialisthelsetjenesten 

7042 62 

Brukere med minst en tjeneste i førstelinjen 
definert som NAV eller kommunal etat  

9596 84 

Brukere med minst en tjeneste i NAV 8982 79 
 Antall brukere Prosent 
Brukere av:   

Alkohol  53 
Cannabis  39 
Opiater  17 
Sentralstimulerende midler  28 
Legemidler  40 
Andre rusmidler  5 

Brukere med svært omfattende bruk av 
rusmidler  

1665 15 

Brukere med betydelig bruk av rusmidler 4645 41 
Indeks for samlet funksjonsnivå:   
  Grønn  14 
  Gul  36 
  Rød  40 
  Blodrød  11 
Brukere med ansvarsgruppe  43 
Brukere med individuell plan (IP)  13 
Brukere med koordinator uten IP  12 
Brukere med andre tiltaksplaner  29 
Brukere uten noen planer  46 
Brukere med LAR-tjenester  21 
Brukere som injiserer  16 
Brukere med omsorg for barn 787 brukere – 

(1176 barn) 
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Av dette: brukere med kontakt med 
barnevernet  

335 43 

Brukere med samvær med barn 1157 brukere 
(2764 barn) 

 

Av dette: brukere med kontakt med 
barnevernet 

573 32 

   
Brukere med samtidig alvorlig rus- og psykisk 
lidelser ROP (definisjon ROP-brukere, se side 74) 

2237 20 
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 Antall brukere Prosent 
Har boligtjenester 2620 23 
Har midlertidige boligtjenester 853 8 
Boligfunksjon:   
  Grønt (Egen bolig) 8217 72 
  Gult (Midlertidig bolig) 1714 15 
  Rødt (Uten fast bolig) 1441 13 
Arbeid/aktivitet funksjon:   
  Grønt (Stor grad av lønnet arbeid eller 

meningsfull aktivitet) 
3548 31 

  Gult (Noen grad av lønnet arbeid eller 
meningsfull aktivitet) 

3128 28 

  Rødt (Ikke lønnet arbeid) 4696 41 
 

Brukere i de regionale helseforetakene: 

RHF Antall brukere Brukere per 1000 
innbyggere 18 år og over 

Helse Nord 1091 7,1 
Helse Midt-Norge 2479 7,1 
Helse Vest 3429 7,5 
Helse Sør-Øst 4373 6,4 
Alle 11372 6,9 
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Kjønn og alder 
I dette kapitlet viser vi tallet på brukere etter kjønn og alder. I alt er det registrert 11372 
brukere fordelt på 132 kommuner. Blåst opp på landsbasis vil dette etter våre beregninger 
tilsvare 27000 brukere, se side 15. Av alle registrerte brukere er 7966 (70 prosent) menn og 
3406 (30 prosent) kvinner.  

25 prosent av brukerne er mellom 35 og 44 år, og Figur 3. Fordelingen mellom menn og 
kvinner i ulike aldersgrupper er ganske jevn, se Tabell 3. Figur 15 i Vedleggstabeller side 106 
viser fordelingen i ettårige aldersgrupper. 

Gjennomsnittsalderen er 40,7 år, og er ganske lik for menn og kvinner8.  Tabell 6 viser 
forekomst i kommunene og Tabell 9 i de regionale helseforetakene. 

Tabell 3. Brukere etter alder og kjønn. Totale tall 

 Kjønn I alt 
 Menn Kvinner  
Under 25 år 913 449 1362 
25-34 år 1962 805 2767 
35-44 år 2051 849 2900 
45-54 år 1751 785 2536 
55-64 år 944 380 1324 
65 år og over 345 138 483 
I alt 7966 3406 11372 
 

Tabell 4.  Brukere etter alder og kjønn. Prosent  

 Kjønn I alt 
 Menn Kvinner  
Under 25 år 11,5 13,2 12 
25-34 år 24,6 23,6 24,3 
35-44 år 25,7 24,9 25,5 
45-54 år 22 23 22,3 
55-64 år 11,9 11,2 11,6 
65 år og over 4,3 4,1 4,2 
I alt  100 100 100 
 

                                                      
8 40,8 år for menn og 40,5 år for kvinner. 



 

Figur 1. Brukere etter alder. Prosent 

Forekomst i kommunene 

Forekomst av brukere per 1000 innbyggere 18 år eller i over i kommunene viser at andelen 

synker med økende antall innbyggere (18 år og over). De minste kommunene (5000 

innbygger eller mindre) har en forekomst på 8,7 brukere per 1000 innbyggere mot 6,4 i 

kommuner med 30000 innbyggere 18 år eller mer. Landsgjennomsnitt er 6,9 brukere per 

1000 innbyggere. 

Tabell 1. Forekomst av brukere per 1000 innbyggere 18 år og over i kommunene 

 Folketall  
18 år + 

Antall 
brukere 

Forekomst per 1000 
innbyggere 18 år + 

Antall 
kommuner 

Under 5000       164173 1434 8,7 61 
5000 - 10000 195880 1642 8,3 28 
10000 - 30000 463534 3038 6,5 28 
30000 og over 815558 5258 6,4 15 
I alt 1639145 11372 6,9 132 

 

Tabell 2. Mannlig og kvinnelige brukere etter kommunestørrelse. Befolkningen 18 år og over. 
Prosent 

 Befolkning 18 år og over i kommunene   

 Under 5000 5000 - 
10000 

10000 - 
30000 

30000 - og 
over 

I alt 

Menn 70,2 71,9 70,9 68,9 70 

Kvinner 29,8 28,1 29,1 31,1 30 

I alt 100 100 100 100 100 
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Tabell 7. Brukere i ulike aldersgrupper etter kommunestørrelse 18 år og over. Prosent 

 Befolkning 18 år og over i de 132 kommunene  
 Under 5000 5000 - 

10000 
10000 - 
30000 

30000 - og 
over 

I alt 

Under 25 år 11,4 13,3 13,3 11 12 
25-34 år 19,7 22,8 23,5 26,6 24,3 
35-44 år 20,9 24,8 25,6 26,9 25,5 
45-54 år 22,5 21,4 21,5 23 22,3 
55-64 år 16 12,9 12,1 9,8 11,6 
65 år og over 9,7 4,8 4 2,8 4,2 
I alt 100 100 100 100 100 

 

Tabell 8. Kommuner i ulike størrelsesgrupper etter folketall 18 år og over. Prosent av 
befolkningen i kommunene. 

Kommunestørrelse, 
befolkning 18 år og 

over 

Antall 
kommuner 

Folketall 18 år og 
over 

Prosent av 
befolkningen i 
kommunene 

Prosent 
kommuner 

Under 5000 61 164173 10 46,2 
5000 - 10000 28 195880 12 21,2 
10000 - 30000 28 463534 28,3 21,2 
30000 og over 15 815558 49,8 11,4 
I alt 132 1639145 100 100 

 

Forekomst i de regionale helseforetakene 
Antall brukere per 1000 innbyggere 18 år og over i de regionale helseforetakene er lavest i 
Helse Sør-Øst RHF med 6,4 mot 7,1 i Helse Vest RHF, som har høyest rate registrerte 
brukere, Tabell 9. Gjennomsnitt for alle helseforetakene er 6,9 brukere per 1000 
innbyggere. 

Helse Nord RHF har de yngste brukerne med en gjennomsnittlig alder på 34 år mot 42 år i 
gjennomsnitt for alle de regionale helseforetakene, Tabell 10.  

Indeks samlet funksjonsnivå viser at Helse Sør-Øst RHF har høyest andel med dårligst 
funksjonsnivå (rødt og blodrødt) tett fulgt av Helse Nord RHF, mens Helse Midt-Norge RHF 
har lavest andel, Tabell 11.  

Funksjonsområdet rusing viser grad av rusing i kategoriene grønt, gult og rødt (veiledning 
for kartlegger i BrukerPlan er vist i Vedlegg 1). Helse Øst RHF har størst andel med rusing på 
rødt med 18 prosent, og Helse Vest RHF har lavest andel med 12 prosent. 

Når det gjelder spesialisthelsetjenester, er det registrert 2 - 8 tjenester i gjennomsnitt per 
bruker i alle de regionale helseforetakene. Helse Nord RHF har litt høyere antall tjenester i 
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gjennomsnitt per bruker enn de andre helseforetakene. Dette skyldes bl.a. en noe større 
bruk av tvangstiltak i denne helseregionen Det er en del variasjoner i fordelingen av de 
enkelte tjenestetilbudene mellom helseforetakene. Eksempelvis, har Helse Sør-Øst RHF 35 
prosent poliklinisk tilbud i TSB mot 20 prosent i Helse Nord RHF, Tabell 27. 

Tabell 9. Antall brukere per 1000 innbyggere 18 år og over i de regionale helseforetakene. 
Antall brukere og befolkningen 18 år og over. 

RHF Antall brukere i 
BrukerPlan 

Befolkning 18 år og 
over i BrukerPlan- 

kommuner 

Brukere per 1000 
innbyggere 18 år og 

over 
Helse Nord 1091 154384 7,1 
Helse Midt-Norge 2479 347575 7,1 
Helse Vest 3429 456859 7,5 
Helse Sør-Øst 4373 680327 6,4 
Alle 11372 1639145 6,9 

 

Figur 4. Brukere per 1000 innbyggere 18 år og over i regionale helseforetak. 

 

Tabell 10. Brukere i regionale helseforetak etter alder i gjennomsnitt.  

RHF Alder 
gjennomsnitt 

Antall kommuner Prosent av 
kommuner 

Helse Nord 34 16 12,1 
Helse Midt-Norge 44 26 19,7 
Helse Vest 41 38 28,8 
Helse Sør-Øst 43 52 39,4 
Alle 42 år 132 100 
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Tabell 11. Brukere i Indeks for samlet funksjonsnivå* i de regionale helseforetakene. Prosent 

 RHF   
   

 Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst I alt 
Grønn 10,4 30,8 12,7 5,9 13,8 
Gul 33,5 26,9 41,4 35,8 35,3 
Rød 44,3 32,2 38,4 45,1 40,2 
Blodrød 11,8 10 7,5 13,2 10,6 
I alt 100 100 100 100 100 

* Indeks for samlet funksjonsnivå, se side 14. 

 

Tabell 12. Brukere med ulike grad av rusing i de regionale helseforetakene. Prosent 

 RHF  
 Helse Nord Helse Midt-

Norge 
Helse Vest Helse Sør-Øst I alt 

Grønn 37,2 54,9 45,6 38,3 44 
Gul 46,8 31,3 42,3 43,6 40,8 
Rød 15,9 13,8 12,1 18,1 15,2 
I alt 100 100 100 100 100 
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Innledning 
Brukernes funksjonsnivå registreres av kartleggere med opplysning om grad av rusing, 
psykisk- og fysisk helse, økonomi, arbeid/aktivitet, sosialt nettverk, sosial kompetanse og 
boligforhold Tabell 13. De enkelte funksjonsområdene er kodet grønn, gul eller rød, se  
Vedlegg 1 og 2 for forklaring av fargekoder.  

På grunnlag av opplysningene om funksjonsevne på de ulike områdene er det laget en 
indeks for samlet funksjonsnivå. Indeksen vekter de ulike funksjonsområdene og resulterer i 
en samlet skåre (for konstruksjon av indeks, se side 14). Indeks for samlet 
funksjonsvurdering har kodene grønn, gul, rød og blodrød. Kode blodrød er uttrykk for at 
brukeren har et kritisk dårlig funksjonsnivå. 

De enkelte funksjonsområder  
Brukere etter funksjonsområde vises i Tabell 13. Ser vi på andel med mest alvorlig 
funksjonsnivå (kode rød) på de ulike funksjonsområdene viser tallene følgende, (se Tabell 
139): 

Andel med dårligst funksjonsnivå (kode rød): 

Rusing    15 prosent  
Økonomi    12 prosent 
Psykisk helse     11 prosent  
Fysisk helse   7 prosent  
Bolig     13 prosent  
Sosial kompetanse   7 prosent 
Sosialt nettverk  8 prosent  
Lønnet arbeid/aktivitet  41 prosent  

Størst andel brukere er registrert på funksjonsområdet lønnet arbeid/meningsfull aktivitet 
med 41 prosent. Dette betyr at brukerne ikke er i noen form for lønet arbeid eller 
meningsfull aktivitet. De andre funksjonsområdene på rødt er fra 15 prosent og lavere. 

                                                      
9 Prosenttall er avrundet her. 
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 Tilsvarende tall for det beste funksjonsnivå (kode grønn), se Tabell 13): 

Rusing    44 prosent 
Økonomi    51 prosent 
Psykisk helse    32 prosent 
Fysisk helse    57 prosent 
Bolig     72 prosent 
Sosial kompetanse   44 prosent 
Sosialt nettverk   35 prosent 
Lønnet arbeid/aktivitet  31 prosent 

Størst andel brukere på med beste funksjonsnivå er registrert på bolig, hvor hele 72 prosent 
er på grønt. Brukere på grønt har relativt stabile boligforhold i egen eller leid bolig. Noe over 
halvparten av brukerne skårer grønt på økonomi og fysisk helse, mens nær tredjedel skårer 
grønt på psykisk helse.   
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Tabell 13. Brukere etter funksjonsnivå. Prosent  

  Antall brukere Prosent 
Rusing Grønn 5004 44 
 Gul 4645 40,8 
 Rød 1723 15,2 
 I alt 11372 100 
    
Økonomi Grønn 5743 50,5 
 Gul 4234 37,2 
 Rød 1395 12,3 
 I alt 11372 100 
    
Psykisk helse Grønn 3646 32,1 
 Gul 6439 56,6 
 Rød 1287 11,3 
 I alt 11372 100 
    
Fysisk helse Grønn 6452 56,7 
 Gul 4161 36,6 
 Rød 759 6,7 
 I alt 11372 100 
    
Bolig Grønn 8217 72,3 
 Gul 1714 15,1 
 Rød 1441 12,7 
 I alt 11372 100 
    
Sosial kompetanse Grønn 5565 48,9 
 Gul 5034 44,3 
 Rød 773 6,8 
 I alt 11372 100 
    
Nettverk Grønn 3950 34,7 
 Gul 6488 57,1 
 Rød 934 8,2 
 I alt 11372 100 
    
Arbeid Aktivitet Grønn 3548 31,2 
 Gul 3128 27,5 
 Rød 4696 41,3 
 I alt 11372 100 
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Indeks for samlet funksjonsvurdering: 10,6 prosent med svært dårlig funksjon  
Indeks for samlet funksjonsnivå viser at 10,6 prosent skårer på blodrødt (kritisk dårlig 
funksjonsnivå, dvs. rødt på alle funksjonsområder), 41 prosent på rødt, 35 prosent på gult 
og 14 prosent på grønt. Dette betyr at drøyt halvparten av brukerne har en alvorlig eller 
svært alvorlig funksjonssvikt, Feil! Fant ikke referansekilden.. Menn har størst andel med 
lvorlig funksjonssvikt. Brukere med dårligst samlet funksjonsnivå (kode blodrød) har noe 
lavere gjennomsnittsalder enn andre brukere, 37,7 år mot 40,7 år for andre brukere.  

De mindre kommunene har noe større andel med brukere på rødt og blodrødt, Tabell 15.  

Opplysning om LAR-brukere, se side 68, og om brukere med samtidig rusproblem og psykisk 
lidelse (ROP-pasienter), se side 74.  

Tabell 14. Brukere etter Indeks for samlet funksjonsnivå og kjønn. Prosent 

 Menn Kvinner I alt 
Grønn 12,6 16,7 13,8 
Gul 34,8 36,6 35,3 
Rød 41,4 37,3 40,2 
Blodrød 11,2 9,3 10,6 
I alt 100 (N=7966) 100 (N=3406) 100 (N=11372) 

 

 

Figur 5. Brukere etter Indeks for samlet funksjonsnivå og kjønn. Prosent 
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Tabell 15.  Brukere etter Indeks for samlet funksjonsnivå og kommunestørrelse. Prosent 

 Befolkning 18 år og over i kommunene 
 Under 5000 5000 - 

10000 
10000 - 
30000 

30000 - og 
over 

I alt 

Grønn 6,2 8,8 7,6 21 13,8 
Gul 37,1 39,5 39,7 31,1 35,3 
Rød 47,4 42 40,8 37,4 40,2 
Blodrød 9,3 9,7 11,9 10,5 10,6 
I alt 100 100 100 100 100 
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I BrukerPlan registreres det som kalles førstelinjetjenester. Det omfatter alle tjenester 
brukeren mottar fra enten NAV eller fra kommunen. Tjenester fra NAV har faste kategorier i 
registreringssystemet (se oversikten nedenfor), mens andre førstelinjetjenester blir 
registrert uten referanse til hvem som yter tjenesten enten det er NAV eller en kommunal 
etat. NAV forvalter økonomiske ytelser som ulike trygder, økonomisk sosialhjelp, midlertidig 
bolig, kvalifiseringsprogrammet og råd og veiledning. Sosialhjelp, midlertidig bolig og 
kvalifiseringsprogrammet ytes etter Lov om sosiale tjenester i NAV, mens trygdeordningene 
er statlige.  

NAV10 er registrert med tjenestene som vist i oversikten nedenfor. Her nevens de 
betegnelser som brukes nå, samt tidligere betegnelser.  

Betegnelser som brukes nå Tidligere betegnelser 

Råd og veiledning Samme 

Økonomisk sosialhjelp Samme 

Kvalifiseringsprogrammet Samme 

Økonomiforvaltning Ny betegnelse, fattes etter vedtak 

Midlertidige ytelser Dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger 

Varige ytelser Uføretrygd og alderstrygd 

Ytelser knyttet til livsløp, barn 
og familiesituasjon 

Overgangsstønad, individstønad, barnetrygd, 
barnebidrag, kontantstøtte 

Midlertidig bolig  

 

Rustjenestene er organisert på ulike måter i kommunene. I følge rapporten fra 
Helsedirektoratet «Rapportering fra kommunalt rusarbeid 2012»11 har en andel på 28 
prosent av kommunene organisert rustjenestene i NAV, 37 prosent har en organisering både 
i og utenfor NAV, mens 33 prosent er organisert utenfor NAV. I dette kapitlet skiller vi 
mellom bekreftede NAV-tjenester12 og andre førstelinjetjenester.  

 

                                                      
10 NAV-tjenester framgår av Lov om sosiale tjenester i NAV. 
11 Helsedirektoratet (2013). Rapportering fra kommunalt rusarbeid. IS-8 2012. 
12 Man skiller mellom NAV-kommune som omfatter tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV, og NAV-stat 
som omfatter statlige trygder. 
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Førstelinjetjenester som ikke er bekreftet NAV-tjeneste og som kan ytes fra NAV eller en 
kommunal etat er: 

Helsetjenester13 
Ruskonsulent  
Boligtjenester 
Miljøarbeider 
Omsorgstjenester14 
Barnevernstjenester 
Kommunal arbeidstrening 
Støttekontakt 
Kommunalt undervisningstilbud 
LAR-tjenester 

Hvilke type tjenester konkret som inngår i helsetjenester, boligtjenester, omsorgstjenester 
mv. varierer fra kommune til kommune, og dette rapporteres i BrukerPlan. For statistiske 
formål er det ikke hensiktsmessig å gi tall for all variasjon i tjenestene, men vi gir tall for 
hovedkategoriene som vist ovenfor. 

I tabellene i de påfølgende avsnittene blir det skilt mellom bekreftede NAV-tjenester og 
andre tjenester i førstelinjen, som kan ytes både fra NAV og fra kommunen ellers. 

Tjenester fra NAV 
Råd og veiledning er den tjenesten som er hyppigst registrert i NAV, med 57 prosent, mens 
44 prosent har økonomisk sosialhjelp. 37 prosent av brukerne har varige trygdeytelser, og 
her dreier det seg for det meste om uføretrygd. I gjennomsnitt har brukerne 1,96 tjenester 
hver fra NAV mot 2,36 tjenester fra førstelinjen ellers. I gjennomsnitt har brukerne nær fire 
tjenester hver fra førstelinjen (kommune og NAV).  

Indeks for samlet funksjonsnivå viser at andeler som mottar råd og veiledning er høyest 
blant brukere på grønt, men brukere på blodrødt ligger på nær samme nivå. Brukere på rødt 
og blodrødt har betydelig større andeler med økonomisk sosialhjelp og ytelser knyttet til 
livsløp, barn og familiesituasjon enn andre brukere, mens brukere på grønt og gult har størst 
andeler med varige og midlertidige trygdeytelser. Brukere på blodrødt har betydelig større 
andel med midlertidig bolig enn andre brukere Tabell 18.  

Fordeling av NAV-tjenester etter kommunestørrelse viser at de minste kommunene yter 
flest tjenester og de største færrest tjenester i gjennomsnitt Tabell 19. Dette er den 

                                                      
13 Organisering av helsetjenester varierer fra kommune til kommune. Eksempler på på hvilke tjenester ulike 
kommuner har organisert under helsetjenesten er: fastlege, helsestasjon, hjemmesykepleie, psykisk 
helsearbeid, helsestasjon for ungdom, fysio-/ergoterapi tjeneste, skolehelsetjeneste, ungdomskontakt, 
oppfølgingstjenester, lavterskeltilbud, ACT-team, aktivitetssenter.  
 
14 Omsorgstjenester varierer fra kommune til kommune. Eksempler på tjenester er: rusverntjenester m/bo-
oppfølging, dag-/aktivitetstjenester, sysselsettingsprosjekt, treningskontakt, støttekontakt, heimehjelp, 
personlig assistent, matombringing, heimesjukepleie, psykisk helsearbeid, dag-/aktivitetstjenester. 
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motsatte tendens av det vi fant for kommunale ytelser. Dette kan være et uttrykk for 
forskjellig organisering av tjenestene i kommunene. Dette må man ta hensyn til ved tolking 
av tallene. 

Tabell 16. Brukere med tjenester fra NAV. Totale tall og prosent 

 Kjønn  
 Menn Kvinner I alt 
 Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 
Råd veiledning 3640 57,1 1505 57,6 5145 57,3 
Økonomisk sosialhjelp 2819 44,3 1089 41,7 3908 43,5 
Varige trygdeytelser 2254 35,4 1028 39,4 3282 36,5 
Ytelser knyttet til livsløp, 
barn og familiesituasjon 

1508 23,7 692 26,5 2200 24,5 

Midlertidige trygdeytelser 1067 16,8 475 18,2 1542 17,2 
Midlertidig bolig 649 10,2 204 7,8 853 9,5 
Økonomisk forvaltning 331 5,2 117 4,5 448 5,0 
Kvalifiseringsprogrammet 187 2,9 57 2,2 244 2,7 
I alt 6370 195,50 % 2612 197,80 % 8982 196,20 % 
 

 

 

Figur 6. Brukere med NAV-tjenester. Prosent 
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Tabell 17. Brukere med NAV-tjenester etter alder i gjennomsnitt. Prosent 

 Alder 
gjennomsnitt 

  
Råd og veiledning 38 
Økonomisk sosialhjelp 37 
Kvalifiseringsprogrammet 33 
Økonomiforvaltning 41 
Midlertidige trygdeytelser 36 
Varige trygdeytelser 40 
Ytelser knyttet til livsløp, barn og familiesituasjon 48 
Midlertidig bolig 38 
Alle 40 år 
 

Tabell 18. Brukere med NAV-tjenester etter Indeks for samlet funksjonsnivå. Prosent 

Indeks for samlet funksjonsnivå  
Grønn Gul Rød Blodrød I alt 

Råd og veiledning 63,9    55,3    56,4    62,8    57,3    
Økonomisk sosialhjelp 26,7    32,7    50,3    60,9    43,5    
Kvalifiseringsprogrammet 1,8    3,2    2,5    2,8    2,7    
Økonomiforvaltning 4,0    4,5    5,1    6,6    5,0    
Midlertidige trygdeytelser 26,7    19,7    15,2    11,3    17,2    
Varige trygdeytelser 36,9    41,3    34,4    29,8    36,5    
Ytelser knyttet til livsløp, 
barn og familiesituasjon 13,3    23,5    26,2    27,7    24,5    

Midlertidig bolig 2,7    3,7    10,9    25,7    9,5    
I alt 175,9 % 183,8 % 201,0 % 227,5 % 196,2 % 
Antall brukere 626 3280 3987 1089 8982 
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Tabell 19. Brukere med tjenester fra NAV etter kommunestørrelse. Prosent 

 Befolkning 18 år og over i kommunene  
 Under 5000 5000 - 

10000 
10000 - 
30000 

30000 - 
og over 

I alt 

Råd og veiledning 69,9 65,2 54,5 52,7 57,3 
Økonomisk sosialhjelp 56,8 48,5 43,3 38 43,5 
Kvalifiseringsprogrammet 2,7 2,1 2,7 2,9 2,7 
Økonomiforvaltning 8,7 5,6 4,9 3,7 5 
Midlertidige trygdeytelser 16,8 21,4 16,4 16,3 17,2 
Varige trygdeytelser 38,2 35,1 36,5 36,6 36,5 
Ytelser knyttet til livsløp, 
barn og familiesituasjon 27,5 22,2 25,2 23,9 24,5 

Midlertidig bolig 5,5 7,6 9,9 11 9,5 
I alt 226,00 % 207,60 % 193,50 % 185,30 % 196,20 % 
Antall brukere 1131 1361 2616 3874 8982 
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Førstelinjetjenester fra NAV og eller kommunale etater  
Førstelinjetjenester er tjenester fra kommunen som ikke er registrert som en NAV-tjeneste, 
men tjenesten kan ytes fra NAV eller kommunale etater, alt etter lokal organisering. Vi viser 
her til innledningen av dette kapitlet. 

Størst andel brukere er registrert med helsetjenester, med en andel på 68 prosent, mens 56 
prosent har tjenester fra ruskonsulent. Boligtjenester15 utgjør 27 prosent av tjenestene. I 
gjennomsnitt har hver av brukerne 2,36 tjenester hver fra denne del av førstelinjen, kvinner 
med noe flere tjenester enn menn, Tabell 20.  

Andre tabeller viser fordeling etter alder, Indeks for samlet funksjonsnivå og 
kommunestørrelse. Brukere med samlet funksjonsnivå på blodrødt16 er registrert med flest 
tjenester i gjennomsnitt per buker og mottar 2,52 tjenester, mens brukere på grønt har 2,17 
tjenester, Tabell 22. Eksempelvis har drøyt 70 prosent av brukere på rødt og blodrød 
kommunal helsetjeneste mot 58 prosent av brukere på grønt. Brukere på rødt og blodrødt 
har også større andel boligtjenester enn andre. For en del andre tjenester er forholdene 
omvendt; brukere på grønt og gult har større andel med LAR-tjenester og 
barnevernstjenester. Når det gjelder ruskonsulent er forskjellene er ikke så store, men 
brukere på grønt har noe større andel enn andre av denne tjenesten, Tabell 22. Dett kan gi 
imidlertid gi et skjevt bilde av tjenestene, fordi om man ikke har ruskonsulent fra 
kommunen, kan man har råd og veiledning fra NAV.  Nær 60 prosent av brukere på grønt 
har verken ruskonsulent eller råd og veiledning, mot 29 prosent av brukere på rødt og 20 
prosent av brukere på blodrødt. Brukere på rødt og blodrødt, men også gult, er altså bedre 
rustet med enten ruskonsulent eller råd og veiledning enn brukere på grønt. Tallene tyder 
på at man i behovsdekningen tar hensyn til funksjonsnivå. 

Alder på brukere er i gjennomsnitt 40 år, men med noen variasjoner mellom tjenestene, 
Tabell 21. 

Tabell 23 viser tjenester fordelt etter kommunestørrelse. Tendensen er at brukerne mottar 
flest tjenester i gjennomsnitt per bruker i de største kommunene (kommuner med 30 000 
innbyggere 18 år og over).  

                                                      
15 Midlertidige boligtjenester er ført under NAV. 
16 Forklaring på Indeks for samlet funksjonsnivå, se side 15. 
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Tabell 20. Brukere med førstelinjetjenester* etter kjønn. Totale tall og prosent 

 Kjønn  
 Menn Kvinner I alt 
 Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent 
Helsetjenester 4543 67,4 2029 70,9 6572 68,5 
Ruskonsulent 3826 56,8 1557 54,4 5383 56,1 
Boligtjenester 1859 27,6 761 26,6 2620 27,3 
LAR-tjenester 1671 24,8 693 24,2 2364 24,6 
Miljøarbeider 1346 20,0 584 20,4 1930 20,1 
Omsorgstjenester 1164 17,3 544 19,0 1708 17,8 
Barnevernstjenester 467 6,9 583 20,4 1050 10,9 
Kommunal arbeidstrening 437 6,5 165 5,8 602 6,3 
Støttekontakt 208 3,1 130 4,5 338 3,5 
Kommunalt undervisningstilbud 43 0,6 25 0,9 68 0,7 
I alt 6736 231,0 % 2860 247,2 % 9596 235,9 % 
*) Tjenesten kan ytes fra NAV eller en kommunal etat. 

Tabell 21. Brukere med førstelinjetjenester* etter gjennomsnittsalder.  

 Alder gjennomsnitt Prosent som har tjenesten 

Kommunalt undervisningstilbud 31 0,7   

Barnevernstjenester 36 10,9   

Kommunal arbeidstrening 37 6,2   

Ruskonsulent 39 55,8   

Miljøarbeider 41 20, 0   

Helsetjenester 42 68,2  

LAR-tjenester 42 24,5   

Boligtjenester 43 27,2   

Støttekontakt 44 3,5   

Omsorgstjenester 47 17,7   

Prosent i alt  100   

Alle brukere 40 år 9596 
*) Tjenesten kan ytes fra NAV eller en kommunal etat. 
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Tabell 22. Brukere med førstelinjetjenester* etter Indeks for samlet funksjonsnivå. Prosent 

 Indeks for samlet funksjonsnivå  

 Grønn Gul Rød Blodrød I alt 

Helsetjenester 58,3 67,7 70,5 71,6 68,5 
Ruskonsulent17 63,0 55,1 54,5 59,7 56,1 
Boligtjenester 13,7 22,5 31,7 37,0 27,3 
LAR-tjenester 39,2 25,2 22,0 21,1 24,6 
Miljøarbeider 14,6 17,5 22,1 25,4 20,1 
Omsorgstjenester 6,1 17,1 20,1 20,8 17,8 
Barnevernstjenester 15,4 12,2 9,5 8,8 10,9 
Kommunal arbeidstrening 4,8 8,2 5,3 4,7 6,3 
Støttekontakt 1,0 3,5 4,2 2,7 3,5 
Kommunalt 
undervisningstilbud 

0,7 0,90 0,6 0,5 0,7 

I alt 216,8 % 230,0 % 240,6 % 252,4 % 235,9 % 
Antall brukere 863 3554 4077 1102 9596 
*) Tjenesten kan ytes fra NAV eller en kommunal etat. 

 

Tabell 23. Brukere med førstelinjetjenester* etter kommunestørrelse. Prosent 

 Befolkning 18 år og over i kommunene  
 Under 5000 5000 - 

10000 
10000 - 
30000 

30000 og 
over 

I alt 

Helsetjenester 79,5 68,4 63,5 68,7 68,5 
Ruskonsulent 41,4    54,6    50,6    64,2    56,1    
Boligtjenester 19,4    23,6    24,7    32,4    27,3    
LAR-tjenester 14,7    17,2    21,9    31,5    24,6    
Miljøarbeider 13,8    26,9    18,2    20,9    20,1    
Omsorgstjenester 24,9    18,9    20,3    13,9    17,8    
Barnevernstjenester 12,0    13,2    12,6    8,9    10,9    
Kommunal 
arbeidstrening 9,5    9,0    5,6    5,0    6,3    

Støttekontakt 5,4    3,6    4,1    2,6    3,5    
Kommunalt 
undervisningstilbud 0,7    0,4    0,4    1,0    0,7    

I alt 221,3 % 235,6 % 221,8 % 249,1 % 235,9 % 
Antall brukere 1180 1373 276700 4276 9596 
*) Tjenesten kan ytes fra NAV eller en kommunal etat. 

                                                      
17 Denne tjenesten organiseres i NAV i ca. 1/3 av kommunene, de andre i kommunale tjenester utenom NAV. 
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Brukerne har i gjennomsnitt nær fire tjenester hver fra NAV eller 
kommune 
Fordi det ikke er mulig i BrukerPlan å fordele tjenester mellom kommunen og NAV helt 
nøyaktig etter lokal organisering, har vi laget en oversikt som viser en samlet oversikt over 
tjenestene fra begge instanser. 

I gjennomsnitt har brukerne 3,92 tjenester hver når vi ser kommunale tjenester og NAV-
tjenester under ett. 

De fleste brukerne har tjenester begge steder f. eks. helsetjenester fra kommunen og 
økonomisk sosialhjelp/trygdeytelser fra NAV samt flere andre kombinasjoner av tjenester. 
Størst andel brukere har helsetjenester med 64 prosent. 53 prosent har ruskonsulent, mens 
50 prosent har råd og veiledning. 

En andel på 38 prosent har økonomisk sosialhjelp, mens 32 prosent har varige trygdeytelser. 
26 prosent har boligtjenester (permanente) med 8 prosent har midlertidig bolig. 

For oversikt over alle tjenester, se Vedleggstabeller side 105. 
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Innledning 
Spesialisthelsetjenesten omfatter her tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), psykisk 
helsevern, somatiske spesialisttjenester og tvangstiltak. Det er skilt mellom akutt-tjenester, 
polikliniske tjenester og døgntilbud. I tillegg er det tatt med tvangstiltak etter Helse- og 
omsorgsloven og tvang etter Lov om psykisk helsevern.  

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) omfatter gruppene Rus akutt, Rus poliklinisk, Rus 
døgn og Rus LAR i tabellene. 

I alt har 7042 brukere, 62 prosent av alle registrerte brukere i BrukerPlan, hatt minst en 
tjeneste fra spesialisthelsetjenesten. 

LAR og polikliniske tilbud har størst omfang av tjenester i prosent av alle med minst en 
spesialisthelsetjeneste; en tredjedel har LAR og 31 prosent har poliklinisk tilbud i TSB. Nær 
24 prosent har døgntilbud innen TSB, Tabell 24. 

Innen psykisk helsevern har 26,2 prosent av brukerne polikliniske tjenester, og nær 15 
prosent har døgntilbud. 

Tabell 24 viser fordelingen av tjenester i alt og etter kjønn, mens Tabell 25 viser fordelingen 
etter alder og Tabell 26 etter Indeks for samlet funksjonsvurdering.  

Brukerne har nær to tjenester hver fra spesialisthelsetjenesten 
I gjennomsnitt har brukerne hatt nær to tjenester hver fra spesialisthelsetjenesten.  Kvinner 
har en liten overvekt av tjenester, Tabell 24, og Figur 7. 

Det er ikke store aldersforskjeller i antall tjenester, Tabell 25. Ser vi på de enkelte 
tjenestene, er det en del forskjeller som f. eks. at de yngste brukerne har noe større andel 
polikliniske tjenester, og fler som har døgntilbud innen TSB. De eldste brukerne har 
betydelig lavere andel med døgnopphold enn andre, men har langt større andeler med 
somatiske tjenester. 

Brukere med dårligst samlet funksjonsvurdering har flest tjenester i gjennomsnitt; 2,8 
tjenester for brukere med blodrød vurdering og 2,1 for brukere med rød vurdering. Brukere 
med grønn og gul vurdering har henholdsvis 1,5 og 1,8 tjenester i gjennomsnitt.  Brukere 
med dårligst funksjonsvurdering har høyest andeler med akutt-behandling både i TSB og 
psykisk helsevern. De samme brukernes har også høyest andel med døgnbehandling, Tabell 
26. 
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Tabell 24. Brukere i spesialisthelsetjenesten etter type tjeneste og kjønn. Prosent 

 Kjønn 
 Menn Kvinner I alt 
Rus Akutt 9,0 8,6 8,9 
Rus Poliklinisk 31,3 30,7 31,1 
Rus Døgntilbud 24 23,1 23,7 
Rus LAR 33,7 31,4 33,0 
Psykiskhelsevern Akutt 12,1 13,8 12,6 
Psykiskhelsevern Poliklinisk 25,5 27,9 26,2 
Psykiskhelsevern Døgntilbud 14 17 14,9 
Somatikk Akutt 16,5 16,9 16,6 
Somatikk Poliklinisk 18,8 22,7 20 
Somatikk Døgntilbud 13,6 13,4 13,5 
Tvangstiltak § 10.2, uten samtykke 0,9 1,8 1,2 
Tvangstiltak § 10.3 Gravide 0,1 0,8 0,3 
Tvangstiltak § 10.4 med eget samtykke 0,1 0,1 0,1 
Tvang ettervern (uten døgnopphold)* 2,7 1,8 2,4 
Tvang observasjon 2,7 3,4 2,9 
Tvang øvrig 0,5 0,8 0,6 
Prosent i alt 205,6 214,3 208,3 
Brukere i alt 4878 2164 7042 

*Tvang etter lov om psykisk helsevern. Betegnelsen «ettervern» erstattes med «uten døgnopphold». 
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Figur 7. Brukere i spesialisthelsetjenesten etter type tjeneste. Prosent
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Tabell 25. Brukere i spesialisthelsetjenesten etter alder. Prosent 

 Aldersgrupper 
 Under 25 år 25-50 år 50 og over I alt 
Rus akutt 10,4 8,6 8,8 8,9 
Rus poliklinisk 49,3 31,5 18,3 31,1 
Rus døgntilbud 29,5 24,9 16,5 23,7 
LAR spes.h.tj. 4,1 41,8 26,6 33 
Psykisk helsevern, akutt 16,6 12,5 10,4 12,6 
Psykisk helsevern, poliklinisk 39,8 26,4 17 26,2 
Psykisk helsevern, døgntilbud 16 15,2 13,5 14,9 
Somatikk, akutt 12,3 13,9 27,2 16,6 
Somatikk, poliklinisk 11,6 17,8 31,7 20 
Somatikk, døgn 5,1 11,2 25,9 13,5 
Tvangstiltak § 10.2, uten samtykke 2,3 1,2 0,4 1,2 
Tvangstiltak § 10.3 Gravide 1,1 0,2 0,1 0,3 
Tvangstiltak § 10.4 med eget samtykke 0,1 0,1 0 0,1 
Tvang ettervern (uten døgnopphold)* 1,6 2,9 1,7 2,4 
Tvang observasjon 4 3,2 1,3 2,9 
 Tvang øvrig 0,5 0,7 0,4 0,6 
Prosent i alt 204,1 % 212,2 % 199,7 % 208,3 % 

*Se foregående tabell. 

 
Figur 8. Brukere i spesialisthelsetjenesten etter alder i gjennomsnitt. Prosent 
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Tabell 26. Brukere med spesialisthelsetjenester etter Indeks for samlet funksjonsvurdering. 
Prosent 

 Indeks for samlet funksjonsvurdering  
 Grønn Gul Rød Blodrød I alt 
 Rus akutt 2,9 5,4 9,7 20,7 8,9 
 Rus poliklinisk 25 32,8 30,7 31,5 31,1 
 Rus døgntilbud 20,3 22,9 23,3 30,1 23,7 
 LAR spes.h.tj. 53,3 33,6 30,2 27,1 33 
 Psykisk helsevern, akutt 1 7,4 15,2 27,9 12,6 
Psykisk helsevern, poliklinisk 14,8 25,9 27 32,3 26,2 
Psykisk helsevern, døgntilbud 3,4 11,4 17,1 26,3 14,9 
Somatikk, akutt 4,4 11,4 21,4 24,7 16,6 
Somatikk, poliklinisk 15,6 19,9 20,6 21,4 20 
Somatikk, døgn 6,9 11,3 16,3 15,7 13,5 
Tvangstiltak § 10.2, uten samtykke 0,7 0,4 1,1 4,5 1,2 
Tvangstiltak 10.3 Gravide 0 0,2 0,3 1,1 0,3 
Tvangstiltak § 10.4 med eget samtykke 0 0 0,1 0,2 0,1 
Tvang ettervern (uten døgnopphold)* 0,2 0,4 3,1 7,8 2,4 
Tvang observasjon 0 0,7 3,1 10,9 2,9 
Tvang øvrig 0 0,2 0,6 2,1 0,6 
Prosent i alt 148,4 % 183,6 % 219,8 % 284,5 % 208,3 % 
Antall brukere 595 2638 2962 873 7068 
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Figur 9. Brukere med særlig dårlig samlet funksjonsnivå (Kode Blodrød) i 
spesialisthelsetjenesten. Prosent 
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6,9. Brukerraten er lavest i Helse Sør-Øst RHF med 6,4 mot 7,1 i Helse Vest RHF per 1000 
innbyggere, som har høyest antall registrerte brukere, Tabell 10, side 31 og Figur 4, side 31.  

Når det gjelder spesialisthelsetjenester i helseregionene, er det registrert 2 - 8 tjenester i 
gjennomsnitt per bruker, Tabell 27. Helse Nord RHF har noe høyere antall tjenester i 
gjennomsnitt per bruker enn de andre helseforetakene. Dette skyldes bl.a. en noe større 
bruk av tvangstiltak i denne helseregionen Det er en del variasjoner i fordelingen av de 
enkelte tjenestetilbudene mellom helseforetakene. Eksempelvis har Helse Sør-Øst RHF 35 
prosent poliklinisk tilbud i TSB mot 20 prosent i Helse Nord RHF. Helse Vest RHF har lavest 
andel tjenester i gjennomsnitt, Tabell 27. 

Variasjoner i registrerte andel tjenester i de regionale helseforetakene kan ha sin bakgrunn i 
at kapasiteten i de ulike tjenestene er forskjellig. 

Brukere i Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF har største andeler med brukere på rød og 
blodrød Indeks for samlet funksjonsnivå, mens helse Vest og Helse Midt-Norge RHF har 
laveste andeler, Tabell 28. 
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Helse Nord RHF har de yngste brukerne med en gjennomsnittlig alder på 34 år mot 42 år i 
gjennomsnitt for alle helseforetakene, Tabell 30.  

Tabell 27. Brukere i spesialisthelsetjenesten etter regionalt helseforetak. Prosent 

RHF 

 
Helse 
Nord 

Helse Midt-
Norge 

Helse 
Vest 

Helse Sør-
Øst I alt 

Rus akutt 11,6 11,2 6,9 9 8,9 
Rus poliklinisk 20,4 23,8 32,9 34,9 31,1 
Rus døgntilbud 24,9 27,6 21,3 23,8 23,7 
LAR spes.h.tj. 30,1 26,7 33,5 35,9 33 
Psykisk helsevern, akutt 16,1 13,6 10,9 12,9 12,6 
Psykisk helsevern, poliklinisk 22,5 27,8 28,3 24,8 26,2 
Psykisk helsevern, døgntilbud 19,7 14,7 15,4 13,7 14,9 
Somatikk, akutt 17,9 20,9 17,1 14,2 16,6 
Somatikk, poliklinisk 22,6 22,6 18,9 19,3 20 
Somatikk, døgn 11,7 15,7 14,2 12,5 13,5 
Tvangstiltak § 10.2, uten 
samtykke 3,7 1,1 0,8 1,1 1,2 

Tvangstiltak § 10.3 Gravide 0,7 0 0,3 0,4 0,3 
Tvangstiltak § 10.4 med eget 
samtykke 0 0 0,1 0,1 0,1 

Tvang ettervern (uten 
døgnopphold)* 5 3,1 2,4 1,7 2,4 

 Tvang observasjon 3,7 2,6 2,6 3,1 2,9 
Tvang øvrig 1,5 0,4 0,5 0,5 0,6 
Prosent i alt 212,2 % 211,7 % 206,1 % 207,7 % 208,3 % 
Antall brukere i alt 1091 2479 3429 4373 11372 
*Se Tabell 24 
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Tabell 28. Brukere med Indeks for samlet funksjonsnivå etter regionalt helseforetak. Prosent 

 RHF  
 Prosent I alt 
 Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst  
Grønn 10,4 30,8 12,7 5,9 13,8 
Gul 33,5 26,9 41,4 35,8 35,3 
Rød 44,3 32,2 38,4 45,1 40,2 
Blodrød 11,8 10 7,5 13,2 10,6 
Prosent i alt 100 100 100 100 100 
Antall brukere 1091 2479 3429 4373 11372 

Tabell 29. Brukere i ulike aldersgrupper etter regionalt helseforetak. Prosent 

 RHF I alt 
 Prosent  
 Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst  
Under 25 år 12,5 9,2 12,9 12,7 12 
25 år og over 87,5 90,8 87,1 87,3 88 
Prosent i alt 100 100 100 100 100 
 

Tabell 30. Gjennomsnittsalder på brukere i helseregionene. 

RHF Alder gjennomsnitt 
Helse Nord 34 
Helse Midt-Norge 44 
Helse Vest 41 
Helse Sør-Øst 43 
Alle 42 år 
 

Tabell 31. Mannlige og kvinnelige brukere etter regionalt helseforetak. Prosent 

 RHF  
 Prosent  
 Helse Nord Helse Midt-

Norge 
Helse Vest Helse Sør-Øst I alt 

Menn 68,1 66,5 72,3 70,8 70 
Kvinner 31,9 33,5 27,7 29,2 30 
Prosent i alt                 100 100 100 100 100 
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5,5 tjenester i gjennomsnitt per bruker med alle tjenester 
En oversikt over alle tjenester som er registrert på brukerne: tjenester fra kommune og 
NAV, fra TSB, psykisk helsevern og somatikk i spesialisthelsetjenesten, tannlege, 
omsorgsinstitusjoner, kriminalomsorg i frihet og annet viser at brukerne motter 5,5 
tjenester hver.   
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Innledning 
Bruk av rusmidler gir opplysning om  

Alkohol 
Cannabis 
Opiater  
Sentralstimulerende midler 
Legemidler, illegal bruk 
Andre rusmidler 

Opiater totalt omfatter heroin, buprenorfin, metadon og andre opiater.  
Sentralstimulerende midler totalt omfatter amfetamin, methamfetamin og andre 
sentralstimulerende midler.  Omfang av bruk registreres med beskjeden bruk, betydelig 
bruk og svært omfattende bruk, se Vedlegg 1.  
Tabell 32 viser bruk av de ulike rusmidlene.  

Av alle registrerte brukere, (11372 personer)18, bruker: 

53 prosent alkohol,  
39 prosent cannabis,  
17 prosent opiater,  
28 prosent sentralstimulerende midler,  
40 prosent legemidler og  
5 prosent andre rusmidler. 

Ser vi kun på omfang av bruk innen hver av rusmiddelgruppene, varierer andel med svært 
omfattende bruk mellom 12 og 19 prosent. Andeler med betydelig bruk ligger rundt 42 – 47 
prosent innen hver av gruppene, mens beskjeden bruk ligger mellom 40 og 47 prosent, se 
Figur 10 og Tabell 32. 

Ser vi kun på andeler med bruk av alkohol og legemidler, har 57 prosent betydelig og svært 
omfattende bruk, Tabell 33. 

Alder på brukere med betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler er 42 år i 
gjennomsnitt. Gjennomsnittsalder er høyest blant brukere av alkohol, Tabell 34. 

Alkoholbrukere er noe eldre enn andre brukere 
Aldersforskjeller når det gjelder bruk av rusmidler i betydelig og omfattende grad (kode gul 
og rød) viser at brukere av alkohol har høyere gjennomsnittsalder enn andre, 45 mot 42 år. 
Brukere av sentralstimulerende midler er yngst, med en gjennomsnittsalder på 36 år, Tabell 
34. 

                                                      
18 Prosentsummen blir over 100 fordi man kan krysse av for mer enn ett rusmiddel. 
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Figur 10. Brukere etter bruk av rusmidler. Prosent av alle 11372 brukere  
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Tabell 32. Bruk av rusmidler. Alle brukere. Prosent 
 
  Prosent 
Alkohol  Beskjeden bruk 43 
(N=6020/53 %) Betydelig bruk 45 
 Svært omfattende bruk 12 
 I alt  100 
   
Cannabis  Beskjeden bruk 42,1 
(N=4382/37 %) Betydelig bruk 46,6 
 Svært omfattende bruk 11,3 
 I alt 100 
   
Opiater Beskjeden bruk 39,9 
 (N=1961/17 %) Betydelig bruk 41,6 
 Svært omfattende bruk 18,5 
 I alt 100 
   
Sentralstimulerende midler  Beskjeden bruk 38,7 
 (N=3213/29 %) Betydelig bruk 45,1 
 Svært omfattende bruk 16,2 
 I alt 100 
   
Legemidler Beskjeden bruk 41,1 
 (N=4560/40 %) Betydelig bruk 47,2 
 Svært omfattende bruk 11,7 
 I alt 100 
   
Annen rus  Beskjeden bruk 47,1 
(N=512/5 %) Betydelig bruk 43,4 
 Svært omfattende bruk 9,6 
 I alt 100 
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Tabell 33. Betydelig og svært omfattende bruk av kun alkohol eller legemidler. Prosent 

Utvalg: Betydelig og svært omfattende bruk 
 Antall brukere Prosent 
 Alkohol 3431 69,6 
 Legemidler 2687 54,5 
 I alt 4931 124,1 
 

Tabell 34. Betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler etter alder i gjennomsnitt.  

Utvalg: Betydelig og svært omfattende bruk  Alder 
gjennomsnitt  

 Alkohol 45 
 Cannabis 34 
 Opiater 38 
 Sentralstimulerende midler 36 
 Legemidler 39 
 Annen rus 36 
 Alle 42 år 

 

Brukere med svært omfattende bruk av rusmidler19 
Vi går her nærmere inn på brukere med svært omfattende bruk av de ulike rusmidlene.  

Av alle brukere (11372) er 1665 eller 14,6 prosent registrert med svært omfattende bruk av 
rusmidler. I gjennomsnitt er det registrert 1,6 rusmidler per bruker. Størst andel personer 
bruker alkohol med 43 prosent av alle med svært omfattende bruk. Noe mindre enn en 
tredjedel bruker henholdsvis cannabis, sentralstimulerende midler eller legemidler.  Opiater 
brukes av 21,8 prosent av alle med svært omfattende bruk, Tabell 35.   

Menn har størst andel med svært omfattende bruk av rusmidler med 15,7 prosent mot 12,2 
prosent blant kvinner. Kvinner bruker noe mer legemidler, mens menn i større grad bruker 
alkohol og cannabis. Det er liten overvekt av kvinner i bruken av opiater, Tabell 36. 

Det tre ganger så mange menn som kvinner med svært omfattende bruk av rusmidler. 
Bruksmønsteret er litt forskjellig; kvinner bruker betydelig mer legemidler enn menn og noe 
mer sentralstimulerende midler, Tabell 36. 

                                                      
19 Omfang av rusmisbruk er kategorisert slik: Beskjeden bruk, betydelig bruk og svært omfattende bruk. 



60 
 

Når det gjelder førstelinjetjenester, er det ikke så store forskjeller i omfang av tjenester 
blant brukere med svært omfattende rusmisbruk sammenlignet med alle brukere. I 
gjennomsnitt har de nær samme antall tjenester per bruker Tabell 37.  

En andel på 96 prosent av alle med svært omfattende bruk av rusmidler (1665 brukere) 
skårer rødt eller blodrødt på Indeks for samlet funksjonsnivå mot 51 prosent i gjennomsnitt 
for alle brukere.  

Det er ingen forskjell i andel som har IP i gruppen med betydelig og svært omfattende bruk 
av rusmidler sammenlignet med alle brukere. Det er heller ingen store forskjeller i andel 
som har ansvarsgrupper blant brukere med svært omfattende rusmisbruk sammenlignet 
med alle registrerte brukere. 

Tabell 35. Brukere med svært omfattende bruk av rusmidler. Totale tall og prosent.  

Utvalg: Brukere med svært omfattende bruk  
 Antall brukere 

med svært 
omfattende bruk 

Prosent Brukere med 
omfattende bruk i 

prosent av alle brukere 
  
Alkohol 

721 43,3 6,3 

Cannabis 497 29,8 4,4 
Opiater 363 21,8 3,2 
Sentralstimulerende 521 31,3 4,6 
Legemidler 535 32,1 4,7 
Annen rus 49 2,9 0,4 
Brukere i alt med svært 
omfattende bruk av rusmidler 

1665 161,3 % 
 (N=1665) 

14,6 % 

Andre brukere, ikke 
omfattende bruk  

9707  85,4 % 

Antall brukere i alt 11372  11372 
 

Tabell 36. Brukere med svært omfattende bruk av rusmidler etter kjønn. Prosent 

Utvalg: Brukere med svært omfattende bruk 
 Menn Kvinner 
 Alkohol 45,8 35,8 
Cannabis 31,2 25,7 
Opiater 21,1 24 
Sentralstimulerende 30,2 34,6 
Legemidler 28,7 42,5 
Annen rus 3 2,6 
Prosent i alt  160 % 165,4 % 
Antall brukere i alt med svært 
omfattende bruk 1249 416 
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Tabell 37. Brukere med svært omfattende bruk av rusmidler sammenlignet med alle 
brukere. Prosent 

Utvalg: brukere med svært omfattende bruk 
 Prosent av brukere med 

svært omfattende bruk 
Prosent av alle brukere 
med NAV-tjenester og 
førstelinjetjenester* 

Rådveiledning 48 50,2 
Økonomisk sosialhjelp 44 38,1 
Kvalifiseringsprogrammet 1,5 2,4 
Økonomiforvaltning 4,6 4,4 
Midlertidig trygdeytelser 10,5 15,1 
Varig trygdeytelser 27,3 32 
Ytelser knyttet til livsløp, 
barn og familiesituasjon 

26,9 21,5 

Midlertidig bolig 13,3 8,3 
Boligtjenester 31,7 25,6 
Helsetjenester 63 64,1 
Barnevernstjenester 6 10,2 
Omsorgstjenester 20,3 16,7 
Kommunal arbeidstrening 4,1 5,9 
Støttekontakt 2,5 3,3 
Ruskonsulent 52,8 52,5 
Miljøarbeider 22,9 18,8 
LAR-tjenester 18,7 23,1 
Prosent i alt 398,1 % 392,9 % 
Brukere i alt (N=1665) (N=10245) 
*) Førstelinjetjenester kan ytes både fra NAV og kommunal eta. 
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Ytelser ift. livsløp= ytelser knyttet til livsløp, barn og familiesituasjon. 

Figur 11. Brukere med svært omfattende rusmisbruk teer med tjenester i kommune/NAV. 
Prosent  

Tabell 38 viser fordeling av spesialisthelsetjenester for personer med svært omfattende 
rusmisbruk sammenlignet med alle brukere. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling omfatter 
gruppene Rus akutt, Rus poliklinisk, Rus døgn og Rus LAR i tabellene. 
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I gjennomsnitt har personer med svært omfattende rusmisbruk 1,7 tjenester per bruker, 
mot to tjenester i gjennomsnitt for alle brukere.   

Personer med svært omfattende rusmisbruk har færre rustjenester (TSB), spesielt lavere 
andel i LAR og poliklinisk behandling. Forskjellen totalt for TSB er 23 prosentpoeng lavere i 
TSB sammenlignet med alle brukere. Forskjellen totalt når det gjelder psykisk helsevern er 
5,3 prosentpoeng lavere for brukere med svært omfattende bruk. For somatiske tjenester er 
forskjellene små, men noe lavere for brukere med svært omfattende bruk enn andre. 

Tabell 38. Brukere med svært omfattende bruk av rusmidler etter andel med 
spesialisthelsetjeneste sammenlignet med alle andre brukere. Prosent 

 Prosent av alle med 
svært omfattende 

rusmisbruk 

Prosent av alle med 
spesialist-

helsetjeneste 
Rus Akutt 13,5 8,9 
Rus Poliklinisk 21,7 31,2 
Rus Døgntilbud 19,3 23,8 
Rus LAR 19,2 33,2 
Alle rustjenester (TSB) 73,7 97,1 
Psykiskhelsevern Akutt 15,6 12,7 
Psykiskhelsevern Poliklinisk 18,3 26,3 
Psykiskhelsevern Døgntilbud 14,8 15 
Alle psykisk helsevern 48,7 54 
Somatikk Akutt 19,7 16,7 
Somatikk Poliklinisk 14,7 20,1 
Somatikk Døgntilbud 13,1 13,6 
Alle somatiske tjenester 47,5 50,4 
Prosent i alt 169,9 % (N=1665) 201,60 % (N=7037) 
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Injisering  
En andel på 16 prosent av alle brukere injiserer rusmidler. Om åtte prosent av brukerne 
foreligger ingen opplysning og injisering. Brukere som injiserer har noe lavere alder i 
gjennomsnitt enn de som ikke injiserer; 38 mot 41 år. 

Tabell 39. Registrering av injisering blant brukere.  

 Antall brukere Prosent 
Ja 1869 16,4 
Nei 8623 75,8 
I alt 10492 92,3 
Ingen opplysning 880 7,7 
Brukere i alt 11372 100 

Tabell 40. Registrering av injisering blant brukere etter kjønn. Prosent
 Kjønn I alt 
 Menn Kvinner  
Ja 18,3 16,7 17,8 
Nei 81,7 83,3 82,2 
Prosent i alt  100 100 100 
Antall brukere i alt  7369 3123 10492 

Tabell 41. Registrering av injisering blant brukere i ulike aldersgrupper. Prosent 

 Alder I alt 
 Under 25 år 25 år og over  
Ja 15,6 18,1 17,8 
Nei 84,4 81,9 82,2 
Prosent i alt 100 100 100 
Antall brukere i alt 1261 9231 10492 
 

Tabell 42. Registrering av injisering blant brukere etter alder i gjennomsnitt. 

Injiserer Alder gjennomsnitt Antall brukere 
Ja 38 1869 
Nei 41 8623 
I alt 42 10492 
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Noe over 40 prosent av alle brukere har ansvarsgruppe. 
En andel på 43 prosent av alle brukere har ansvarsgruppe, og gjennomsnittlig antall 
instanser i ansvarsgruppene er 3,14, Tabell 43. Fastlegen er hyppigst representert i 
ansvarsgruppene med en andel på 75 prosent, mens spesialisthelsetjenesten er 
representert med 66 prosent. NAV deltar med 60 prosent og den kommunale 
sosialtjenesten deltar med 50 prosent, Tabell 44. 

De yngste brukerne (under 25 år) har flest instanser i ansvarsgruppen og de eldste (50 år og 
over) har færrest instanser, Tabell 45.  

Tabell 43. Brukere med og uten ansvarsgruppe. Prosent 

 Prosent 
Brukere med ansvarsgruppe 42,9 
Brukere uten ansvarsgruppe 57,1 

I alt 100  
(N=11372) 

 

Tabell 44. Brukere etter instans/part i ansvarsgruppe. Prosent 

Instans/part i ansvarsgruppe Antall brukere Prosent 
Fastlege 3244 74,8 
Kommunal helsetjeneste 2065 47,6 
Kommunal sosialtjeneste 2158 49,7 
NAV 2584 59,6 
Spesialisttjeneste 2855 65,8 
Pårørende 730 16,8 
I alt 4339 314,3 % 
Gjennomsnitt antall instanser i ansvarsgruppe er 3,14 
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Tabell 45. Brukere med ulike instanser ansvarsgruppene etter alder. Prosent 

 Aldersgrupper  
 Under 25 år 25-50 år 50 år og over I alt 
AG Fastlege 58 76,1 84 74,8 
AG Kommunalhelsetjeneste 43 46,6 55,5 47,6 
AG Kommunalsosialtjeneste 46,1 52,1 43,2 49,7 
AG NAV 79 60,6 38,6 59,6 
AG Spesialisttjeneste 62,6 69,7 52,8 65,8 
AG Pårørende 33,8 14,6 11,3 16,8 
Prosent i alt 322,4 % 319,6 % 285,5 % 314,3 % 
 

IP og andre planer 
Individuell plan (IP) er kartlagt som følger: 1) bruker med IP inklusive koordinator, 2) er 
tildelt koordinator uten IP og 3) tiltaks- eller andre planer.  

Av alle brukere har 13 prosent IP (inkl. koordinator), 12 prosent har kun koordinator, mens 
29 prosent har tiltaks- eller andre planer. En andel på 46 prosent har ingen planer. Det er 
ubetydelige forskjeller mellom menn og kvinner og mellom yngre og eldre brukere, Tabell 
46 og Tabell 47. 

Det er små forskjeller mellom de ulike planene målt etter Indeks for samlet funksjonsnivå, 
men brukere med «andre planer» har prosentvis noe lavere andel på blodrød indeksverdi 
enn brukere med IP/koordinator, Tabell 48. 

Ser vi sammenheng mellom ansvarsgrupper og planer, viser tallene at ni prosent av alle med 
ansvarsgruppe har både ansvarsgruppe, IP eller andre planer, Tabell 49. 

Tabell 46. Brukere med IP og andre planer etter kjønn. Totale tall og prosent 

 Kjønn Prosent I alt 
 Menn Kvinner Prosent Totale tall 
Har IP, inkl. koordinator 12,9 14,4 13,3 1513 
Tildelt koordinator uten IP 12,5 11,6 12,3 1399 
Har tiltaks- eller andre 
planer 

28,7 28,5 28,6 3252 

Ingen planer 45,9 45,5 45,8 5208 

I alt 
100 % 

(N=7966) 
100 % 

(N=3406) 
100 % 11372 
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Tabell 47. Brukere med IP eller andre planer etter alder. Prosent 

 Alderskategorier  
 Under 25 år 25 år og over I alt 
Har IP, inkl. koordinator 13,4 13,3 13,3 
Tildelt koordinator uten IP 11,3 12,3 12,2 
Tiltaks- eller andreplaner 30,7 28,4 28,6 
Ingen planer 44,3 46   45,8 
Prosent i alt 100 100 100 
Brukere i alt 1362 10010 11372 
 

Tabell 48. Brukere med IP og andre planer etter Indeks for samlet funksjonsvurdering. 
Prosent  

 Individuell plan Andre 
planer 

 I alt 

Indeks  Har IP, inkl.  
koordinator 

Tildelt koordinator 
uten IP 

   

Grønn 9,6 8,5 9  9 
Gul 37,3 33,7 39,1  36,7 
Rød 40,1 42,8 42,3  417 
Blodrød 13 15 9,4  12,4 
Prosent i alt 100 100 100  100 
 (N=1515) (N=1391) (N=3258  N=6164) 
 

Tabell 49. Brukere med ansvarsgrupper, IP og andre planer. Totale tall og prosent 

 Antall brukere Prosent 

Har AG, IP eller TP 417 9   
Har AG, IP og uten TP 787 16   
Har AG uten IP og med TP 1454 30   
Har AG uten IP og uten TP 2224 46   
Har ansvarsgruppe (AG) i alt 4882  100 
AG: ansvarsgruppe, IP: individuell plan, TP: tiltaks- eller andre planer 
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21 prosent har legemiddel assistert rehabilitering (LAR) 
21 prosent av alle brukere (11372) er registrert med LAR-tjenester, Tabell 50. 

LAR-brukere er registrert med status i LAR, og det skilles her mellom stabilisering, 
rehabilitering, administrert av lege og brukere uten opplysning om status. Av alle brukere i 
LAR er 61 prosent registrert med status rehabilitering og 25 prosent med stabilisering. En 
andel på ni prosent er administrert av lege, Tabell 51. 

Kjønnssammensetningen blant LAR-brukere og sammenlignet med andre brukere er små, 
Tabell 52.  

Gjennomsnittsalderen på LAR brukere sammenlignet med andre brukere er ubetydelig, 40, 
3 år mot 40,8 år. En andel på 12 prosent av LAR brukerne er under 25 år, det samme som 
fordelingen blant brukere utenfor LAR, Tabell 53. 

Tabell 50. Brukere med og uten LAR-tjenester. Totale tall og prosent 

 Antall brukere Prosent 
Har LAR-tjenester 2421 21,3 
Har ikke LAR-tjenester 8951 78,7 
I alt 11372 100 
 

Tabell 51. Brukere med LAR-tjenester etter status. Prosent 

 Antall brukere Prosent 
Stabilisering 598 24,7 
Rehabilitering 1472 60,8 
Adm. av lege 224 9,3 
Ingen opplysning 127 5,2 
I alt  2421 100 
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Tabell 52. Menn og kvinner med og uten LAR-tjenester. Prosent 

                                              LAR I alt 
 Har LAR-tjenester Har ikke LAR-tjenester Prosent 
Menn 68,6 70,5 70 
Kvinner 31,4 29,5 30 

Prosent i alt 100,0 
 (N=2421) 

100,0 
 (N=8951) 

100,0  
(N=11372) 

Tabell 53. Brukere under og over 25 år med og uten LAR-tjenester. Prosent 

 LAR I alt 
 Har LAR-tjenester Har ikke LAR-tjenester Prosent 
Under 25 år 12,1 12 12 
25 år og over 87,9 88 88 
Prosent i alt  100 100 100 

(N=2421) (N=8951) (N=11372) 
 

LAR og samlet funksjonsnivå 
Forskjeller i samlet funksjonsnivå mellom brukere med og uten LAR er ikke store. Det er 
registrert en tendens til at LAR-pasienter har en noe mindre andel på rødt og blodrødt nivå, 
men forskjellen på blodrødt nivå er kun ett prosentpoeng, Tabell 54. 

Tabell 54.  Indeks for samlet funksjonsnivå for brukere med og uten LAR-tjenester. Prosent 

 LAR I alt 
 Har LAR-tjenester Har ikke LAR-tjenester Prosent 
 Prosent Prosent  
Grønn 14,5 13,6 13,8 
Gul 35,6 35,3 35,3 
Rød 39,7 40,3 40,2 
Blodrød 10,2 10,8 10,6 
Prosent i alt  100 100 100 

(N=2421) (N=8951) (N=11372) 
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LAR og omfang av rusing 
Prosentvis har LAR-brukere større andel på grønt og mindre andeler på gult og rødt når det 
gjelder omfang av rusing20. Når det gjelder rusing på rødt, skiller det bare ett prosentpoeng 
mellom LAR-brukere og brukere utenfor LAR, Tabell 55. 

Tabell 55. Omfang av rusing blant brukere med og uten LAR-tjenester. Prosent 

 LAR I alt 
 Har LAR-tjenester Har ikke LAR-tjenester Prosent 
Grønn 46,9 43,2 44 
Gul 38,7 41,4 40,8 
Rød 14,4 15,4 15,2 
Prosent i alt 100 100 100 
 (N=2421) (N=8951) (N=11372) 
 

Bruk av rusmidler 
Tabell 56 viser betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler blant brukere med og uten 
LAR-tjenester. Brukere med betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler omfatter i alt 
6192 brukere, hvorav 1279 eller 21 prosent er registrert i LAR. 

Blant brukere med betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler er alkoholbruken 
lavere blant brukere i LAR enn andre brukere; forskjellen er 7 prosentpoeng. Når det gjelder 
de illegale rusmidlene, har brukere i LAR et høyere forbruk av cannabis (fire prosentpoeng) 
enn brukere uten LAR, opiater (ett prosentpoeng) og sentralstimulerende (to 
prosentpoeng).  Det er liten forskjell i bruken av legemidler. I gjennomsnitt bruker LAR-
brukere noen mindre rusmidler enn brukere utenfor LAR, men dett skyldes altså den lavere 
alkoholbruken blant brukere i LAR (jf. Tabell 56). I tabellen er det tatt hensyn til at flere 
rusmidler kan være registrert på den enkelte bruker. I gjennomsnitt er det en litt større 
andel med betydelig og svært omfattende rusbruk blant brukere uten LAR, men forskjellen 
er kanskje mindre enn man skulle forvente, Tabell 56.  

Tabell 57 viser brukere med beskjeden bruk av rusmidler. 

 

                                                      
20 Omfang av rusing registreres som grønt, gult eller rødt, se Vedlegg 1. 
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Tabell 56. Betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler blant brukere med og uten LAR-
tjenester. Prosent 

 Utvalg: Betydelig og omfattende bruk av rusmidler 
 Har LAR-tjenester Har ikke LAR-

tjenester 
I alt 

Alkohol 49,6 56,9 55,4 
Cannabis 44 40,2 41 
Opiater 20,2 18,7 19 
Sentralstimulerende 
midler 

33,2 31,5 31,8 

Legemidler 43 43,5 43,4 
Annen rus 4,5 4,3 4,4 
Prosent i alt 194,40 % 

(N=1279) 
195,20 % 
(N=4913) 

195,10 
(N=6292) % 

 

Tabell 57. Beskjeden bruk av rusmidler blant brukere med og uten LAR-tjenester.  
Prosent 

Utvalg: Beskjeden bruk av rusmidler 
 Har LAR-tjenester Har ikke LAR-tjenester I alt 
Alkohol 49,9 52,8 52,2 
Cannabis 38,2 36,8 37,1 
Opiater 16,5 15,6 15,8 
Sentralstimulerende 
midler 25,3 24,9 25 

Legemidler 38,7 37,5 37,7 
Annen rus 5,6 4,7 4,9 
Prosent i alt 174,20 % 172,30 % 172,70 % 
 (N=1071) (N=3889) (N=4962) 
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BrukerPlan har opplysninger om brukere med omsorg for eller samvær med barn. Et antall 
på 787 brukere har omsorg for 1174 barn, Tabell 58. Nær to tredjedeler av brukerne har 
omsorg for ett barn.  Av de 787 brukerne er 42,5 prosent registrert i barnevernet, Tabell 59. 

En andel på 19 prosent av brukere med omsorg for barn skårer rødt på indeks for samlet 
funksjonsnivå, mens 1 prosent skårer blodrødt, Tabell 60. 

Det er registrert 1798 brukere som har samvær med barn, og nær to tredjedeler av 
brukerne har ansvar for ett barn.  Av de 1798 brukerne er 32 prosent registrert i 
barnevernet. 

Tabell 58. Brukere etter omsorg for og samvær med barn.  Totale tall og prosent 

 Omsorg for barn Samvær med barn 

Antall barn Antall 
brukere 

Prosent Sum antall 
barn 

Antall 
brukere 

Prosent Sum antall 
barn 

 1 494 62,8 494 1157 63,4 1157 
2 226 28,7 452 465 25,9 930 
3 49 6,2 147 135 7,5 405 
4 13 1,7 52 27 1,5 216 
5 3 - 15 9 0,5 45 
6 0 0 0 4 - 4 
7 2 - 14 1 - 7 

I alt 787 100 1 174 1798 100 2764 

 

Tabell 59. Brukere med omsorg for barn som har tjenester fra barnevernet. Totale tall og 
prosent 

Utvalg: Brukere med omsorg for barn I alt 
Ikke registrert i barnevernet Antall brukere 453 
 Prosent 57,5   
Registrert siste året i barne-vernet Antall brukere 335 
 Prosent 42,5   
I alt Antall brukere 788 
 Prosent 100   
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Tabell 60. Brukere med omsorg for barn etter Indeks for samlet funksjonsnivå. Totale tall 

Indeks for samlet funksjonsnivå. Totale tall I alt 

 Grønn Gul Rød Blodrød  
Antall brukere 235 390 153 10 788 
Antall barn 356 574 226 18 1174 
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ROP er betegnelse for brukere med samtidig ruslidelser og psykiske lidelser. Om vi skulle 
anvende ROP retningslinjens definisjon21, ville dette omfatte 2/3 av brukerne i BrukerPlan.  I 
denne rapporten har vi derfor valgt å se på en mer avgrenset gruppe på grunnlag av 
funksjonsvurderinger grad av rusing og psykisk helse. Fordelingen av ROP-brukere etter vår 
definisjons blir denne (prosentbasis er alle 11372 brukere):  

Rusing=rød og psykisk helse=rød (5,5 prosent), 

Rusing=rød og psykisk helse=gul (8,4 prosent), 

Rusing=gul og psykisk helse=rød (4,2 prosent) og 

Rusing=grønn og psykisk helse=rød (1,6 prosent). 

De som er utelatt i denne definisjon er den store gruppen, 3300 brukere eller 29 prosent av 
alle, der rusing=gul og psykisk lidelse =gul.  

Etter den ROP definisjonen som er brukt her er 2237 brukere eller 20 prosent ROP-brukere 
av alle registrerte brukere (11372), Tabell 61.  

Det er en prosentenhet flere menn enn kvinner blant ROP-brukerne, og ROP-brukerne er 
marginalt eldre i gjennomsnitt enn andre brukere, Tabell 63 og Tabell 64.  

Forskjeller i samlet funksjonsvurdering er betydelig; 48 prosent av ROP-brukerne er på kode 
blodrød mot 2 prosent blant andre brukere. Også andel på rødt er høyest blant ROP-
brukere, 51 mot 38 prosent, Tabell 65.  

Blant personer med svært omfattende bruk av rusmidler, har 1254 eller 75 prosent samtidig 
ruslidelse og psykisk lidelse, mens 411 eller 25 prosent bare har ruslidelse.  

Blant personer med betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler tar ROP-brukere 2,48 
rusmidler i gjennomsnitt mot 1,69 blant alle andre. ROP-brukere har betydelig større andel 
med bruk av alle rusmidler, unntatt alkohol. 

ROP-brukere har flest førstelinjetjeneste med 2,69 tjenester i gjennomsnitt mot 2,36 blant 
alle andre brukere. Tilsvarende tall for NAV tjenester er 1,93 mot 1,85, og 
spesialisthelsetjenester 2,58 mot 1,87. For alle tjenester, både første- og annenlinjetjenester 
har ROP-brukere i gjennomsnitt per bruker 6,25 tjenester mot 5 blant alle andre brukere.  

Forskjeller mellom kommuner i ulik størrelse og andel ROP-brukere er små. 

 

                                                      
21 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og 
psykisk lidelse – ROP-lidelser. IS-1984. Helsedirektoratet 
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Tabell 61. ROP-brukere og alle andre brukere. Prosent 

 Antall brukere Prosent 
ROP-brukere 2237 19,7 
Alle andre brukere 9135 80,3 
I alt 11372 100 
 

Tabell 62. ROP-bruker og andre brukere. Prosent 

 Antall brukere Prosent 

ROP: rusing=rød, psykisk helse=rød 626 5,5 
ROP: rusing=rød, psykisk helse=gul 950 8,4 
ROP: rusing=gul, psykisk helse=rød 474 4,2 
ROP: rusing=grønn, psykisk helse=rød 187 1,6 
IKKE ROP-Bruker 9135 80,3 
I alt 11372 100 
 

 

 Figur 12. Fordeling av ROP-brukere (19,7 ). Prosent av alle brukere (N=11372) 

Tabell 63. ROP-brukere etter kjønn. Prosent 

 Kjønn I alt 
 Menn Kvinner  
ROP-brukere 20 18,9 19,7 
Alle andre brukere 80 81,1 80,3 
Prosent i alt 100 100 100 
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Tabell 64. ROP-brukere etter alder i gjennomsnitt.  

 Alder gjennomsnitt 
ROP-brukere 40 
Alle andre brukere 41 
I alt 41 

Tabell 65. ROP-brukere etter Indeks for samlet funksjonsvurdering. Prosent 

 ROP og alle andre brukere I alt 
 ROP-brukere Alle andre brukere  
Grønn - 17,2 13,8 
Gul 0,7 43,8 35,3 
Rød 51,2 37,5 40,2 
Blodrød 48,1 1,5 10,6 
Prosent i alt 100 100 100 
 2237 9135 11372 

 

Tabell 66. ROP-brukere med LAR-tjenester. Prosent 

 ROP og alle andre brukere I alt 
 ROP-brukere Alle andre brukere  
Ikke LAR-tjenester 80,6 78,9 79,2 
Har hatt siste året 19,4 21,1 20,8 
Prosent i alt 100 100 100 
Antall brukere 2237 9135 11372 
 

Tabell 67. ROP-brukere med betydelig eller svært omfattende bruk av rusmidler etter type 
rusmiddel. Prosent 

 Utvalg: Brukere med betydelig eller svært 
omfattende bruk av rusmidler 

 
 ROP-brukere Alle andre 

brukere 
I alt 

Alkohol 55,4    55,4    55,4    
Cannabis 50,8    36,3    41,0    
Opiater 30,7    13,4    19,0    
Sentralstimulerende  46,0    25,0    31,8    
Legemidler 58,5    36,1    43,4    
Annen rus 7,2    3,0    4,4    
Prosent i alt 248,50 % 169,30 % 195,10 % 
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ROP i spesialisthelsetjenesten 
I alt har ROP-brukere fler tjenester i gjennomsnitt per bruker enn andre registrerte brukere, 
tallene er 2,75 tjenester mot 1,88. Poliklinisk tilbud i psykisk helsevern og TSB er de hyppigst 
registrerte tjenestene for ROP-brukere. Forskjellen mellom ROP-brukere og andre er spesielt 
stor i psykisk helsevern; alle tjenester. Eksempelvis er det en forskjell på 18 prosentenheter 
for akuttbehandling i psykisk helsevern, 17 prosentenheter for døgntilbud og 10 
prosentenheter for poliklinisk behandling. Forskjellen er også stor når det gjelder akutt-
tjenester inne TSB og somatikk. 

ROP-brukere er, som tallene viser, sterkt overrepresentert i psykisk helsevern og generelt i 
akutt-tjenestene. ROP-brukere har også større andeler med ulike tvangstiltak. 

Tabell 68. ROP i spesialisthelsetjenesten. Prosent 

 ROP og alle andre brukere 

 ROP-brukere Alle andre brukere I alt 

Psykisk helsevern Poliklinisk 34,30  23,8  26,2  
Rus Poliklinisk 30,6  31,3 31,1 
Psykisk helsevern Døgntilbud 27,7  11,2  14,9  
Rus-LAR 27,2  34,7  33,0  
Rus Døgntilbud 26,3  22,9  23,7 
Psykisk helsevern Akutt 26,3  8,6  12,6  
Somatikk Akutt 24,7  14,2  16,6  
Somatikk Poliklinisk 20,3 19,9  20,0  
Rus Akutt 17,5  6,30  8,9  
Somatikk Døgntilbud 16,5  12,7  13,5  
Tvang observasjon 9,3 1,0  2,9  
Tvang ettervern 8,2  0,7  2,4  
Tvangstiltak § 6.2 3,2 0,6 1,2  
Tvang øvrig 2,0  0,2  0,6  
Tvangstiltak § 62.A 0,7  0,2  0,3  
Tvangstiltak § 6. 3har 0,10 0,1 0,1  
Prosent i alt 275,0 % 188,5 % 208,3 %  
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Figur 13. ROP-brukere i spesialisthelsetjenesten. Prosent 
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ROP i NAV-tjenesten 
 

Tabell 69. ROP-brukere i NAV. Prosent 

 
ROP-brukere  

 
Alle andre brukere 

 
Råd og veiledning 57,1   57,6   
Økonomisk sosialhjelp 50,1   41,9   
Varige trygdeytelser 34,1   37,4   
Ytelser knyttet til livsløp, barn og familiesituasjon 32,5   22,4   
Midlertidige trygdeytelser 11,3   18,8   
Økonomisk forvaltning 6,2   4,7   
Kvalifiseringsprogrammet 1,9   3 ,0   
Prosent i alt 193,1   185,7 %  
 

ROP i førstelinjetjenesten: NAV eller kommunal etat 
 

Tabell 70. ROP brukere med i førstelinjetjenesten*. Prosent 

 ROP-brukere 
 

Alle andre brukere 
 

Helsetjenester 72,8   66,9   
Ruskonsulent 54,4   56,2   
Boligtjenester 38,2   24,3   
Omsorgstjenester 24,5   15,9   
Miljøarbeider 24,1   18,9   
LAR-tjenester 21,4   25,4   
Midlertidig bolig 14,8   7,3   
Barnevernstjenester 8,4   11,5   
Kommunal arbeidstrening 5,3   6,5   
Støttekontakt 5,0   3,1   
Kommunalt undervisningstilbud 0,4   0,8   
Prosent i alt 269,2 %  236,8 %   
Brukere i alt 2026 7614 
*) Tjenesten kan ytes fra NAV eller en kommunal etat. 
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Figur 14. ROP brukere med førstelinjetjenesten (tjenesten kan ytes fra NAV eller en 
kommunal etat). Prosent 

Kommunestørrelse 

Tabell 71. ROP-brukere etter kommunestørrelse. Prosent  

Folketall 18 år og over 
 Under 

5000 
5000 - 
10000 

10000 - 
30000 
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ROP-brukere 20 19,4 22,2 18,2 19,7 
Alle andre 
brukere 80 80,6 77,8 81,8 80,3 

I alt  100 
(N=1434) 

100 
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100 
(N=5258) 

100 
(N=11372) 
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Av alle registrerte brukere har 8,5 prosent vært under kriminalomsorgen tilsvarende 971 
brukere, hvorav 841 menn. En andel på 19 prosent som har vært i fengsel er under 25 år.  
Av alle som har vært i fengsel er 66 prosent løslatt i 2013, mens 2,9 prosent fortsatt er i 
fengsel. Andelen løslatte kvinner er større enn andelen menn, en forskjell på 11 
prosentenheter.  

I alt var 2790 brukere registrert med opphold i institusjon i psykisk helsevern eller tverrfaglig 
spesialisert behandling (TSB) i 2013, Tabell 76. 

Tabell 72. Brukere i kriminalomsorgen. Totale tall og prosent 

 Antall brukere Prosent Prosent bare i 
kriminalomsorgen 

Løslatt fra fengsel 642 5,6 66,1 
Er i fengsel 329 2,9 33,9 
I alt 971 8,5 100 
Ikke fengsel 10401 91,5  
I alt 11372 100  

Tabell 73. Brukere i kriminalomsorgen etter kjønn. Prosent 

 Kjønn 
 Menn Kvinner I alt 
Løslatt fra fengsel 64,6 76,2 66,1 
Er i fengsel 35,4 23,8 33,9 
I alt 100 100 100 
I alt 841 130 971 

Tabell 74. Brukere i kriminalomsorgen i ulike aldersgrupper. Prosent 

 Alder  
 Under 25 år 25 år og over I alt 
Løslatt fra fengsel 64,5 66,4 66,1 
Er i fengsel 35,5 33,6 33,9 
Prosent i alt  100 100 100 
Antall brukere 152 819 791 
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Tabell 75. Brukere i kriminalomsorgen etter indeks for samlet funksjonsvurdering. Prosent 

 Indeks for samlet funksjonsvurdering.  
 Grønn Gul Rød Blodrød I alt 
Løslatt fra fengsel 59,4 65,8 66,6 66,5 66,1 
Er i fengsel 40,6 34,2 33,4 33,5 33,9 

Prosent i alt 100 
(N=32) 

100 
(N=260) 

100 
(N=476) 

100 
(N=203) 

100 
(N=971) 

 

Tabell 76. Brukere i institusjon i psykisk helsevern eller TSB. Totale tall og prosent 

 Antall brukere Prosent Prosent knyttet 
til institusjon 

Uskrevet fra institusjon 1998 17,6 71,6 
Er på institusjon 792 7 28,4 
I alt  2790 24,5 100 
Ikke institusjon 8582 75,5  
I alt  11372 100  
 

Tabell 77. Brukere i institusjon i psykisk helsevern eller TSB etter kjønn. Prosent 

 Kjønn  
 Menn Kvinner I alt 
Uskrevet fra institusjon 71,6 71,7 71,6 
Er på institusjon 28,4 28,3 28,4 
Prosent i alt 100 100 100 
 

Tabell 78. Brukere i institusjon i psykisk helsevern eller TSB i ulike aldersgrupper. Prosent 

 Aldersgrupper  
 Under 25 år 25 år og over I alt 
Uskrevet fra institusjon 67,2 72,4 71,6 
Er på institusjon 32,8 27,6 28,4 
Prosent i alt 100 100 100 
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Tabell 79. Brukere i institusjon psykisk helsevern eller TSB etter Indeks for samlet 
funksjonsvurdering. Prosent 

 Indeks for samlet funksjonsvurdering 
 Prosent 
 Grønn Gul Rød Blodrød I alt 
Utskrevet fra 
institusjon 

73,8 73,4 70,7 69,4 71,6 

Er på institusjon 26,2 26,6 29,3 30,6 28,4 

I alt 100 
(N=168) 

100 
(N=947) 

100 
(N=1227) 

100 
(N=448) 

100 
(N=2790) 
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System for registrering av brukere 
Verktøyet er utviklet i Microsoft Excel. Under er en utskrift av skjermbilder for registrering 
av brukere i kommunene. Eksempel fra en kommune. 

Oppstart 

Fylke & kommune 

 

Inndeling av førstelinjetjenester 
De neste to skjermbilder vil ikke bli vist etter inndelingen er bestemt 
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Denne meldingen kommer når du åpner BrukerPlan første gang før noen brukere er 
registrert: 
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[Nytt kartlegginsår]-knappen: 
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Melding om innsynsrettighet: 

 

 

 

Resten av dette dokumentet viser skjermbilder ved [Fortsett kartlegging]-knappen 
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Kartleggende instans 

  

Brukeridentifikasjon 
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Barn 

  

Trykk på [?] for å få fram en hjelpetekst 
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Planer 

  

   



91 
 

Fengsel/institusjon 
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Brukerens åtte funksjonsområder 

 

For å få fram hjelpetekst trykk på teksten på funksjonen (Rusing…, Økonomi…, osv) eller 
trykk på [Hjelp]-knappen. 

Samlet vurdering under funksjonsområdene blir beregnet og fylt ut automatisk. 
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Funksjon rusing 
Hjelpetekst:
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 Rusprofil: 
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Dersom brukeren er på LAR: 

 

Funksjon økonomi 
Hjelpetekst: 

 

Funksjon psykisk helse 
Hjelpetekst: 
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Psykisk helse – symptomtrykk: 

 

Funksjon fysisk helse 
Hjelpetekst: 
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Funksjon bolig 
Hjelpetekst: 

 

Funksjon sosial kompetanse 
Hjelpetekst: 
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Funksjon nettverk 
Hjelpetekst: 

 

 

Funksjon arbeid/aktivitet 
Hjelpetekst: 
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Tjenester 
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Førstelinje tjenester 

 

NAV tjenester 
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Øvrige førstelinjetjenester 
Inndeling av de øvrige førstelinjetjenester (Midlertidig bolig, osv.) er kommunespesifikke og 
er ikke vist her fordi de er forskjellig fra kommune til kommune. 

Spesialist helsetjenester - rus 

  

Spesialist helsetjenester – psykisk helsevern 

  

Spesialist helsetjenester - somatikk 

  



102 
 

Andre tjenester  

 

 

Når brukeren er kartlagt trykk på [Ny bruker]-knappen for å kartlegge neste brukeren eller 
[Avslutt]-knappen hvis du er ferdig. 

 

Funksjonsbeskrivelser 
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Tabell 80. Brukere etter registrert funksjonsnivå på ulike områder. Totale tall og prosent 

 Antall brukere Prosent 
Rusing  Grønn 5004 44    

Gul 4645 40,8  
Rød 1723 15,2  
I alt 11372 100    

Økonomi Grønn 5743 50,5  
Gul 4234 37,2  
Rød 1395 12,3  
I alt 11372 100    

Psykiskhelse Grønn 3646 32,1  
Gul 6439 56,6  
Rød 1287 11,3  
I alt 11372 100    

Fysiskhelse Grønn 6452 56,7  
Gul 4161 36,6  
Rød 759 6,7  
I alt 11372 100    

Bolig Grønn 8217 72,3  
Gul 1714 15,1  
Rød 1441 12,7  
I alt 11372 100    

Sosialkompetanse Grønn 5565 48,9  
Gul 5034 44,3  
Rød 773 6,8  
I alt 11372 100    

Nettverk Grønn 3950 34,7  
Gul 6488 57,1  
Rød 934 8,2  
I alt 11372 100    

Arbeid/Aktivitet Grønn 3548 31,2  
Gul 3128 27,5  
Rød 4696 41,3  
I alt 11372 100    
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Figur 1. Brukere i ettårige aldersgrupper.  80 år og over er slått sammen. Totale tall 

Antall brukere Alder gjennomsnitt Min. alder Maks. alder 
11372 41 år 18 år 97 år 
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Tabell 1. Brukere med tjenester i kommune eller NAV. Prosent 

 Antall 
brukere 

Prosent 

Helsetjenester 6572 64,1 
Ruskonsulent 5383 52,5 
Råd og veiledning 5145 50,2 
Økonomisk sosialhjelp 3908 38,1 
Varige trygdeytelser 3282 32,0 
Boligtjenester 2620 25,6 
LAR-tjenester 2364 23,1 
Ytelser knyttet til livsløp, barn og familiesituasjon 2200 21,5 
Miljøarbeider 1930 18,8 
Omsorgstjenester 1708 16,7 
Midlertidige trygdeytelser 1542 15,1 
Barnevernstjenester 1050 10,2 
Midlertidigbolig 853 8,3 
Kommunal arbeidstrening 602 5,9 
Økonomiforvaltning 448 4,4 
Støttekontakt 338 3,3 
Kvalifiseringsprogrammet 244 2,4 
Kommunalt undervisningstilbud 68 0,7 
I alt 10245 392,9 % 
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