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Sammendrag
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren
av kjent rusmiddelproblematikk i kommunen. Fra og med 2015 omfatter kartleggingene
i tillegg personer med kjent psykisk helseproblem, uten rusproblemer. Registreringene
blir foretatt i den enkelte kommune av ansatte innen helse- og velferdstjenestene.
Denne publikasjonen gir resultater for 2015, og viser utviklingen fra 2013 for en del
opplysninger. Publikasjonen gir en oversikt over hovedresultater. I løpet av året vil vi gi
ut analyser av enkelte sentrale tema.

Brukere med rusproblemer
I 2015 deltok 222 kommuner i kartleggingen av personer med rusproblemer, og det ble
registrert 18913 brukere. Kartleggingen dekker 68 prosent av befolkningen 18 år og
over. Forekomsten av brukere er 7,7 per 1000 innbyggere (18 år+). Om vi beregner
antall brukere for alle landets 428 kommuner ville tallet blitt 28000.
Kjønnsfordelingen er stabil, og er i 2015 30 prosent kvinner og 70 prosent menn.
Brukere under 24 år utgjør ni prosent av de kartlagte. Gjennomsnittsalderen er 42 år.
Kartleggingen omfatter brukernes funksjon på flere områder, og funksjonsnivået er delt
inn i tre kategorier: kode grønn, som viser relativt god funksjon, kode gul viser betydelig
negative konsekvenser for daglig fungering og kode rød viser svært alvorlige
konsekvenser for fungering (se Vedlegg 2 for mer detaljerte beskrivelser).
Boligforhold er et av de relativt sett bedre områdene med en andel på ni prosent på rødt
(tilsvarer bostedsløs), og andelen har gått litt ned de siste tre årene. Området arbeid og
aktivitet har størst andel på rødt, med 38 prosent. En indeks for samlet funksjonsnivå
viser 44 prosent på rødt og 12 prosent på blodrødt, som er det dårligste funksjonsnivået.
Andel med rød og blodrød funksjon har steget med noen få prosentpoeng i perioden
2013 til 2015.
Brukerne får tilbud om å opprette individuell plan, og 14 prosent hadde IP i 2015. En
andel på 42 prosent hadde ansvarsgruppe. Disse andelene har vært ganske stabile over
tid. En andel på 38 prosent har ingen planer eller ansvarsgruppe.
I kartleggingen registreres brukere med omsorg for og samvær med barn. Av alle
brukere hadde seks prosent omsorg for barn, og 25 prosent av disse hadde rød samlet
funksjonsvurdering og 2 prosent blodrød. 14 prosent hadde samvær med barn.
Opplysning om arbeidsforhold viser at 10 prosent av brukerne var i helt eller delvis
arbeid i 2015, mens fire prosent var student/elev.
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Andel med rød funksjon på rusmiddelbruk (tilsvarer svært omfattende bruk av
rusmidler med svært alvorlige konsekvenser for daglig fungering) var 15 prosent. Antall
ulike rusmidler registrert per bruker var 1,8 og har vært ganske stabilt. Alkohol er det
mest brukte rusmidlet med 57 prosent, mens heroin brukes av åtte prosent. Det
registreres illegale LAR-legemidler med åtte prosent og andre illegale legemidler med
27 prosent (illegal bruk av legale legemidler). Cannabis og sentralstimulerende midler
utgjør henholdsvis 38 og 30 prosent.
Kommunene kartlegger brukere med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men
LAR-brukere som ikke mottar tjenester fra kommune eller NAV kommer ikke med i
statistikken. Kommunene har registrert en andel på 22 prosent i LAR. 55 prosent av
LAR-brukerne har et samlet funksjonsnivå på rødt eller blodrødt.
Brukere med samtidig alvorlig rusproblem og psykisk helseproblem (ROP) omfatter 22
prosent av alle brukerne, og nesten alle har funksjonsnivå på rødt eller blodrødt (for
definisjon av ROP, se Vedlegg 3).

Brukere med psykisk helseproblem
Brukere med psykisk helseproblem registreres for første gang i 2015 og utgjorde nær
16400 brukere fordelt på 126 kommuner. Forekomst per 1000 innbyggere 18 år og over
er 9,4 brukere. Registreringen omfatter 42 prosent av befolkningen (18 år+). En
beregning over antall brukere i 428 kommuner ville gitt 39000 brukere.
I motsetning til rusbrukere er andelen kvinner her størst med 62 prosent, og andel
brukere under 24 år er 12 prosent. Gjennomsnittsalderen er 44 år.
Funksjonsområdene for brukere med psykisk helseproblem er stort sett betydelig bedre
enn for rusbrukere. Kun en prosent er uten fast bolig og 19 prosent skårer rødt på
arbeid/aktivitet. På samlet funksjonsnivå skårer 26 prosent rødt og to prosent blodrødt.
En andel på 19 prosent hadde en alvorlig og langvarig lidelse mot 24 prosent blant
rusbrukerne.
Bare åtte prosent har individuell plan og 21 prosent har ansvarsgruppe. En andel på 48
prosent har ingen planer eller ansvarsgruppe. På dette området er situasjonen dårligere
enn for rusbrukere.
Andel brukere med omsorg for barn er 20 prosent, hvorav 16 prosent har rød samlet
funksjonsvurdering og en prosent blodrød.
En andel på 17 prosent er registrert med et arbeidsforhold, og sju prosent er
student/elev.

Innledning
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren
av kjent rusmiddelproblematikk i kommunen. Fra og med 2015 omfatter kartleggingene
i tillegg personer med kjent psykisk helseproblem, uten rusproblemer. Registreringene
blir foretatt i den enkelte kommune av ansatte innen helse- og velferdstjenestene.
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 eller psykiske helseproblem (fra og med 2015), hva som
er deres livssituasjon og funksjonsnivå og hvilke spesialisthelsetjenester og andre
tjenester disse personene mottar. For det andre er det et ønske om å utvikle et verktøy
som kan gjøre det mulig for kommunene, å vurdere hvilke brukere som bør prioriteres
og hvor stor etterspørsel etter tjenester som kan forventes framoverFra og med 2015 vil
også data fra BrukerPlan bidra til å følge utviklingen innen rusfeltet på bakgrunn av
opptrappingplanen for rusfeltet (Prop. 15. S (2015-2016) Opptrappingsplanen for
rusfeltet (2016-2016).
Det mest typiske er at de kommunene som har tatt verktøyet i bruk gjennomfører
kartlegginger en gang per år, mens en mindre andel kartlegger hvert andre år. I løpet av
2015 hadde 222 kommuner registrert rusbrukere (med eller uten psykisk
helseproblem) og 1262 kommuner brukere med kun psykisk helseproblem.
For utfyllende opplysninger om bakgrunn for og om oppbygging av BrukerPlan, se
Vedlegg 1. Opplysninger finnes også i publikasjonen: «Rusmiddelbruk i Norge
BrukerPlan – statistikk 2013» Helse stavanger 2014. (ISBN 978-82-93390-00-8).
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125 av disse kommunene rapporterte også rusbrukere.
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Tilbakemelding av resultater til kommunene.
Kommunene får god oppfølging etter kartlegging. Tilbakemelding gis i form av
rapporter, fagdag og hjelp til analyse. Tilbakemelding og oppfølging er et samarbeid
mellom KORFOR, KoRus-ene, NAPHA og i økende grad Fylkesmennene.
Rapporter
Umiddelbart etter kartlegging blir data behandlet og det lages kommunale rapporter. Disse
rapportene legges ut på nett og kan hentes allerede få dager eller at kartleggingen er levert.
Kommunen får opptil tre rapporter, en rapport over brukere med rusproblemer, en rapport
for personer med kun psykiske helseproblemer og en rapport der disse kategoriene er slått
sammen. Rapportene kommer i Power Point versjon og er klare til presentasjon. Det ligger
også ved en Excel versjon som kan brukes av SPSS.
BrukerPlan-dag
Det blir årlig arrangert regionale BrukerPlan dager. Alle kommunene som hører til
under det respektive helseforetak er invitert. Spesialisthelsetjenesten og
brukerorganisasjoner er også naturlige deltagere denne dagen. I forkant har KORFOR
laget en regionsrapport som KoRus presenterer. Det er vanlig å invitere politikere og
presse til samlingene. Dette er dagen for å se på likheter og forskjeller mellom
kommuner. Her er forum for å etablere samarbeid, for faglige refleksjon og
erfaringsinnspill.
Analysehjelp
Kommunene tilbys hjelp fra KoRus-ene og NAPHA til analyse av resultatene. Det gis
hjelp til å gå grundig inn i materiale, og det er mulig å filtrere ut ønsket informasjon. Det
kan tas ut rapporter som dokumenterer forhold som krever skjerpet innsats. Et
eksempel på dette kan være opplysninger om omsorgssituasjon for brukeres barn.
Videre kan brukeres boligsituasjon og andre livsvilkår hentes frem igjennom disse
analysene. Dette bidrar til fakta og faglig begrunnelse for de prioriteringene som gjøres
fra år til år. En har mulighet til å dokumentere overfor ledelse og politikkere hva som må
gjøres umiddelbart og hva som bør prioriteres i kommende periode.

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 og/eller et
psykisk helseproblem. 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
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i brukerens rusproblem/psykiske helseproblem eller ikke. I BrukerPlan er
«rusproblem» definert som å bruke rusmidler på en slik måte at det går alvorlig ut over
den daglige fungering 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. Et psykisk helseproblem defineres som å ha et psykisk
problem som går alvorlig ut over den daglige fungering eller relasjonene til andre.
Før 2015 var nedre aldergrense for kartlegging av brukere 18 år, dvs. brukere som fylte
18 år i løpet av kartleggingsåret. I 2015 gjorde vi et forsøk med å kartlegge brukere som
fylte 16 eller 17 år i løpet av kartleggingsåret. Tallene viser at flere kommuner med stor
sannsynlinghet ikke har kartlagt de yngste brukere. I alt er det kartlagt 68 brukere
under 18 år fra de 222 kommunenene som har rapportert rusbrukere. Rapportering av
de yngste brukerne er har kommet i gang, men tallene er noe usikre. Vi vil derfor ikke
inkludere brukere under 18 i standartabellene i denne rapporten. I et eget avsnitt gis
noen opplysninger om de yngste brukerne.

Registrering av opplysninger
Opplysninger i BrukerPlan er endret over tid, noe er tatt vekk og nye opplysninger er
lagt til. Opplysninger kan derfor ikke alltid sammenlignes over år. I tabellene med
nøkkeltall vises opplysninger fra 2015 og med tall fra 2014 og 2013, der innholdet er
sammenlignbart. Opplysninger som ble registrert i 2015 vises i Vedlegg 5.

Forekomst av brukere og dekningsgrad
I registreringene fra og med 2015 skilles det mellom brukere med kun rusproblemer,
brukere med samtidig rus- og psykisk problem og brukere med kun psykisk problem. I
de statistiske oversiktene i denne rapporten skilles for det meste mellom 1) rusbrukere
(=brukere med kun rusproblem og brukere med samtidig rus- og psykisk problem) og 2)
brukere med kun psykisk problem (Tabell 1).
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Tabell 1. Oversikt over brukere 18 år og over og antall kommuner i 2015. Hele
landet
Rusbrukere
i alt 18 år
og over

Rusbrukere i alt 18 år og
over
Av dette:
Samtidig rusog psykisk
problem
4428
14485

Brukere med
kun psykisk
problem

Kun rusproblem
Antall brukere
Antall kommuner
Antall brukere per
kommune, gjennomsnitt
Antall brukere per 1000
innbyggere 18 år+
Dekningsgrad av
befolkningen
Beregnet antall brukere
for alle landets 428
kommuner

18913
222

16394
126

85

20

65

130

7,7

1,6

5,3

9,4

68 %

42 %

28000

39000

I 2015 var det registrert i alt 18913 brukere med kun rusproblem eller med samtidig
rus- og psykisk problem, mens det i 2014 var registrert 17526 brukere. Forekomsten av
rusbrukere per 1000 innbyggere 18 år og over var i 2015 7,7 personer mot 7,5 i 2014 og
6,9 i 2013. Økningen fra 2013 til 2015 kan skyldes at kommuner som har registrert
brukere mer enn én gang foretar grundigere registreringen enn ved førstegangs
registrering. I 2015 hadde de fleste kommunene registrert brukere mer enn én gang.
Registrerte brukere med kun psykisk helseproblem var 9,4 per 1000 innbyggere (18
år+) i 2015.
Oversikt over forekomst og dekningsgrad per 1000 innbyggere i kommunene vises i
Tabell 1, Tabell 5, Tabell 6, Tabell 8 og Tabell 9.

Nøkkeltall
Tabellen over nøkkeltall (Tabell 2) gir en oversikt over sentrale resultater fra
kartleggingen i BrukerPlan i 2015. Det er også tatt med sammenlignbare tall for 2013 og
2014. Opplysninger om brukere med kun psykisk helseproblem er med for første gang i
2015.
Antall registrerte brukere i 2015 var 18913, tilvarende en dekningsgrad på 68 prosent
av befolkningen (18 år+) i hele landet. Estimat for alle 428 kommune i hele landet
tilsvarer nær 28000 brukere.
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Andel rusbrukere per 1000 innbygger 18 år og over viser en økning fra 6,9 i 2013 til 7,7
i 2015. Andel brukere med kun psykisk helseproblem er 9,4 per 1000 innbyggere i 2015.
Samleindeks for funksjonsområder viser tendens til forverring med en økning på 5
prosent-poeng på de dårligste skårene (nivå rødt og blodrødt) i perioden 2013 til 2015.
Brukere med kun psykisk helseproblem har klart bedre funksjonsvurderinger på
materielle områder som bolig, økonomi og arbeid/aktivitet enn brukere med
rusproblemer. På områdene sosial fungering og sosialt nettverk er situasjonen for
brukere med psykisk helseproblem noe bedre enn for rusbrukere. Rusbrukere har litt
bedre fysisk helse, men det er ingen forskjell når det gjelder psykisk helse.
Samleindeks for funksjonsområdene viser at brukere med kun psykisk helseproblem
har betydelig bedre funksjonsnivå enn rusbrukere. Andel med rød og blodrød
funksjonsvurdering er 56 prosent blant rusbrukere mot 28 prosent blant brukere med
psykisk helseproblem.

Kjønn og alder
For rusbrukere er det ingen forskjell i kjønnsfordelingen fra 2013 til 2015. Andel
kvinner er 30 prosent og menn 70 prosent. For brukere med kun psykisk helseproblem
er andelen 62 prosent kvinner og 38 prosent menn.
I tabell 2 vises tall for brukere under 24 år. Andelen rusbrukere under 24 år var i 2015
på sju prosent, mens tilsvarende andel brukere med psykisk helseproblem var 12
prosent.
Flere detaljer om aldersfordelingen vises i Tabell 4 (rusbrukere) og i Tabell 11 (brukere
med kun psykisk helseproblem). Andel brukere 60 år og over blant rusbrukere er 11
prosent. Alder på rusbrukerne er i gjennomsnitt 42 år. Blant brukere med kun psykisk
helseproblem var andelen 60 år og over 18 prosent, mens gjennomsnittsalderens var 44
år.

Funksjonsvurderinger
I BrukerPlan registreres vurderinger på åtte funksjonsområder: bolig, arbeid/ aktivitet/
utdanning, økonomi, fysisk helse, psykisk helse, sosial fungering og sosialt nettverk.
Funksjonsnivået samlet er blitt dårligere i perioden 2013 til 2015. I tabellen over
nøkkeltall vises kun andel brukere som har skåret RØDT på funksjonsvurderingene. Rød
funksjon omfatter brukere som skårer dårligst på de ulike områdene. Vedlegg 2 viser en
detaljert beskrivelse over funksjonsvurderingene.
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Bolig: Bedring over tid, ni prosent uten fast bopel i 2015
Andel rød på bolig, som i praksis er brukere uten fast bopel, var ni prosent 2015.
Andelen har gått ned med fire prosentpoeng siden 2013.
For brukere med kun psykisk helseproblem er andelen med rødt på bolig én prosent,
altså betydelig bedre boforhold enn for rusbrukere.
Arbeid, aktivitet og utdanning: et område med svært dårlig funksjonsnivå
Andelen rusbrukere med rød skåre på arbeid, aktivitet og utdanning var i 2015 på 38
prosent mot 41/42 prosent i de to tidligere årene. Her har det vært en mindre nedgang
med dårligs skåre.
Definisjonen på funksjonsområdet ‘arbeid, aktivitet og utdanning’ er utvidet i 2015; her
tas med opplysning om utdanning som ikke var med tidligere år.
For brukere med kun psykisk helseproblem var andelen rødt på dette området 19
prosent, en klart bedre situasjon enn for rusbrukere.
Økonomi: Dårligere økonomi
For rusbrukere er andel med rød skåre på økonomi økt fra 12 til 15 prosent i perioden.
Brukere med kun psykisk helseproblem har en andel rød skåre på fire prosent.
Fysisk Helse: Ni prosent på rødt
Andel rød skåre på fysisk helse for rusbrukere økte fra sju til ni prosent i perioden 2013
til 2015. For brukere med kun psykisk helseproblem var andelen rød i 2015 på sju
prosent.
Psykisk helse: 16 prosent på rødt, økning over tid
For rusbrukere har andelen med rød skåre steget fra 11 prosent i 2013 til 16 prosent i
2015. Dette viser en stigende tendens av brukere med samtidig rus- og psykisk
helseproblem. Vi kan ikke se bort fra at kommunene velger å registrere både rus- og
psykisk problem, når man blir bedre kjent med brukeren.
Andel rød skåre for brukere med kun psykisk helseproblem var i 2015 16 prosent, det
samme som for rusbrukere.
Opplysning om alvorlighetsgrad viser imidlertid av andel med alvorligst grad av
problem (alvorlig og langvarig lidelse) var høyest blant rusbrukere med 24 prosent mot
19 prosent blant brukere med kun psykisk helseproblem.
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Rusmiddelbruk: 15 prosent med alvorlige konsekvenser, stabile tall
Adel med rød skåre på rusmiddelbruk viser alvorlige konsekvenser av rusbruken og
omfattet i 2015 15 prosent av brukerne, det samme som i 2013.
Dette funksjonsområdet er inndelt i tre kategorier, ikke alvorlige konsekvenser (grønt),
moderate konsekvenser (gult) og alvorlige konsekvenser (rødt).
Sosial fungering og sosialt nettverk: økt andel med rød skåre
For rusbrukere har andelen med rød skåre på de to funksjonsområdene økt fra 2013 til
2015. Andel med rødt på sosial fungering har økt med seks prosentenheter og nettverk
med kun tre prosentpoeng. Samlet sett, gir det et inntrykk av at de sosiale sidene ved
brukernes liv er forverret. Tallene for 2015 var 13 prosent rød skåre på sosiale
fungering og 11 prosent på sosialt nettverk.
Brukere med kun psykisk helseproblem hadde 11 og åtte prosent rød skåre for
henholdsvis sosial fungering og sosialt nettverk, noe lavere enn for rusbrukerne.
Indeks for samlet funksjonsnivå: flere brukere med dårlig funksjon
På grunnlag av opplysninger om de enkelte funksjonsområdene er det laget en indeks
for samlet funksjonsnivå. Indeksen vekter de ulike funksjonsområdene og resulterer i
en samlet skåre for hver bruker. Indeksen har kodene grønn, gul, rød og blodrød.
Blodrød skåre er uttrykk for et kritisk dårlig funksjonsnivå mens rød skåre markerer
alvorlige konsekvenser for brukeren. Rusbrukere med rød og blodrød skåre var i 2015
på 56 prosent og viser en stigende tendens fra 2013, da andelen var 51 prosent.
Blant brukere med kun psykisk helseproblem var andelen med rød og blodrød skåre 28
prosent, og viser at denne brukergruppen har et betydelig bedre funksjonsnivå enn
rusbrukere.

Kognitive vansker
Brukere med kognitive vansker ble registrert for første gang i 2015, og andelen var 14
prosent. Blant brukere med kun psykisk helseproblem andelen 12 prosent.

De enkelte rusmidler: nær to rusmidler per bruker i gjennomsnitt
Bruk av rusmidler omfatter alkohol, cannabis, sentralstimulerende midler, heroin,
illegale LAR legemidler, andre illelegale legemidler (a- og b-preparater) og annet
rusmiddel. Inndelingen av rusmidler er endret fra 2013 og 2014 til 2015 og kan derfor
ikke sammenlignes, bortsett fra alkohol, cannabis, sentralstimulerende midler og
15

gruppen annet rusmiddel. Gruppene heroin, illegale LAR legemidler og andre illegale
legemidler er altså endret i 2015.
Andel med betydelig og svært omfattende bruk av alkohol var 55 prosent i 2015, og er
litt høyere enn i 2013. Andel med bruk av cannabis er gått noe ned, og var i 2015 38
prosent mot 41 prosent i 2013.
Andel med bruk av kun heroin var i 2015 åtte prosent og illegale LAR-legemidler åtte
prosent i 2015. Andel med andre illegale legemidler (a- og b-preparater) var på 27
prosent. Antall rusmidler i gjennomsnitt per bruker har vært ganske stabilt, og var i
2015 1,8 rusmidler per person.

Individuell plan, kriseplan og ansvarsgruppe: stabile tall, 14 prosent
med IP
Andel rusbrukere med individuell plan var 14 prosent i 2015, og andelen har vært
ganske stabil i perioden. Ny opplysning for 2015 er andel med kriseplan, og denne var
åtte prosent. Andel med andre planer var 33 prosent i 2015 og viser en stigende tendens
i perioden. Brukere med ansvarsgrupper var 42 prosent i 2015.
Rusbrukere som verken har planer og eller ansvarsgruppe var 38 prosent i 2015.
Blant brukere med kun psykisk helseproblem var andel med IP åtte prosent, lavere enn
blant rusbrukerne. Andel med kriseplan var sju prosent, ganske nær rusbrukerne. Andel
med ansvarsgruppe var langt lavere blant brukere med kun psykisk helseproblem enn
blant rusbrukerne; 21 prosent. Nesten halvparten av brukere med kun psykisk
helseproblem hadde ingen planer eller ansvarsgruppe.

Omsorg for barn: Flere brukere med dårlig funksjonsnivå har
omsorg for barn
Andel rusbrukere med omsorg for barn var seks prosent i 2015, men viser ingen tydelig
utviklingstendens fra 2013. Andel med samlet funksjonsvurdering på rødt og blodrødt
for brukere med omsorg for barn viser en økende tendens.
Tilsvarende tall for brukere med samvær med barn viser en stabil tendens når det
gjelder andel brukere, og det samme gjelder andel brukere på rød og blodrød
funksjonsvurdering.
Andel brukere med kun psykisk helseproblem med omsorg for barn er på 20 prosent,
mens seks prosent har samvær med barn. Andelen med omsorg for barn og med rød og
blodrød funksjonsvurdering er på 17 prosent, noe lavere enn for rusbrukere.
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LAR: stabil utvikling, 22 prosent på LAR
Andel brukere i legeassistert rehabilitering var i 2015 på 22 prosent, og har vært stabil i
perioden.
Andel LAR-brukere med rusmiddelbruk på rødt var 16 prosent i 2015. Samlet vurdering
av alle funksjonsområdene viser at andel LAR-bruker på rødt og blodrødt var 55
prosent.

ROP: alvorlig rus- og psykisk helseproblem, 22 prosent i 2015
Andel brukere med samtidig alvorlig rus- og psykisk helseproblem etter definisjonen i
BrukerPlan var 22 prosent i 2015, og andelen har vært ganske stabil i perioden 2013 –
2015, men med en liten økning i 2015.
I definisjonen av ROP inngår brukere med for det meste rød skåre på psykisk helse og
rusmiddelbruk. Tar vi med de andre funksjonsområdene og ser på indeks for samlet
vurdering har 99 prosent av ROP-brukere rød eller blodrød skåre. Vi konkluderer da
med at ROP-brukere har et ekstremt dårlig funksjonsnivå når alle funksjonsområder tas
med.
ROP er betegnelsen på brukere med samtidig rus- og psykisk helseproblem. Om vi skulle
anvende de nasjonale retningslinjene for ROP i BrukerPlan, ville dette omfatte ca. 3/4 av
alle brukere, se Tabell 1. I BrukerPlan har vi valgt å se på en mer avgrenset gruppe på
grunnlag av funksjonsvurderinger av rusmiddelbruk og psykisk helse. ROP-brukere
etter definisjonen i BrukerPlan tar utgangspunkt i brukere med kombinasjoner av
rød/gul vurdering på omfang av rusmiddelbruk og psykisk helse. Fullstendig oversikt
over ROP-definisjonen vises i Vedlegg 3.

NAV Arbeidsrettede tiltak
Brukere med arbeidsrettede tiltak fra NAV omfatter kvalifiseringsprogrammet,
arbeidsrettet tiltak og varig tilrettelagt arbeid. I alt har 15 prosent av rusbrukerne et
slikt tiltak, mens 18 prosent av brukere med kun psykisk helseproblem har tilsvarende
tiltak.

Meningsfull aktivitet
Meningsfull aktivitet er en ny opplysning i 2015. Aktivitetene kan organiseres av
kommunen, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner eller av bruker selv. Det
skjer ofte at aktivitetene organiseres av fler parter, f. eks. av kommunen i samarbeid
med organisasjoner og bruker selv.
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En andel på 36 prosent av rusbrukerne deltar i minst én type aktivitet, mens 46 prosent
av brukerne med psykisk helseproblem deltar.
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Tabell 2. Nøkkeltall for rusbrukere1 (18 år +)i 2015, 2014 og 2013 og for brukere
med kun psykisk helseproblem i 2015. Prosent
Rusbrukere

Brukere med
kun psykisk
helseproblem

År

2015

2014

2013

2015

Totalt antall registrerte brukere 18 år og
over

18913

17526

11372

16394

Brukere per 1000 innbyggere (18 år+)

7,7

7,5

6,9

9,4

Kvinner

30

30

30

62

Menn

70

70

70

38

Brukere under 24 år

9

10

10

12

Bolig

9

10

13

1

Arbeid aktivitet

38

42

41

19

Økonomi

15

13

12

4

Fysisk helse

9

8

7

7

Psykisk helse

16

13

11

16

Rusmiddelbruk

15

12

15

0

Sosial fungering

13

9

7

11

Sosialt nettverk

11

9

8

8

Grønn

6

8

14

7

Gul

38

39

35

66

Rød

44

43

40

26

Blodrød

12

11

11

2

Sum Rød + blodrød

56

54

51

28

Funksjonsområder, andel med RØD
vurdering

Samlet funksjonsnivå:

Kognitive vansker

14

12

19

Tabell 2. forts. Nøkkeltall for rusbrukere1 (18 år +)i 2015, 2014 og 2013 og for
brukere med kun psykisk helseproblem i 2015. Prosent
Rusbrukere

År
Alvorlighetsgrad psykisk helse: Alvorlig og
langvarig lidelse

Brukere med
kun psykisk
helseproble
m

2015

2014

2013

2015

24

-

-

19

Bruk av rusmidler i betydelig og svært omfattende grad:
Alkohol

57

52

55

-

Cannabis

38

38

41

-

Sentralstimulerende midler

30

27

32

-

Heroin (Kun 2015)

8

-

-

-

Illegale LAR legemidler

8

-

-

-

Opiater I ALT (kun 2014 og 2013)

-

17

19

-

27

-

-

-

-

38

43

11

6

4

-

Rusmidler i gjennomsnitt per bruker

1,8

1,8

2,0

-

Injiserer

18

16

16

-

Legemiddelassistert rehabilitering, LAR

22

21

21

LAR Rusmiddelbruk GUL

46

-

-

LAR Rusmiddelbruk RØD

16

-

-

LAR RØD + BLODRØD

55

-

-

ROP2 - Samtidig alvorlig rusmiddelbruk og
psykisk helseproblem

22

20

20

99

-

-

Andre illegale legemidler
Legemidler ikke forskrevet til
brukeren
Annet rusmiddel

ROP - Samlet funksjonsnivå RØD +
BLODRØD skåre
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Tabell 2. forts. Nøkkeltall for rusbrukere1 (18 år +)i 2015, 2014 og 2013 og for
brukere med kun psykisk helseproblem i 2015. Prosent
Rusbrukere

År

Brukere med
kun psykisk
helseproblem

2015

2014

2013

2015

Brukere med ansvarsgruppe

42

43

43

21

Individuell plan (IP)

14

14

13

8

Kriseplan (Ny i 2015)

8

-

-

7

Andre planer

33

29

29

36

Har verken planer eller ansvarsgruppe

38

-

-

48

6

8

7

20

Brukere med RØD samlet
vurdering

25

20

19

16

Brukere med BLODRØD samlet
vurdering

2

2

1

1

14

15

16

6

Med RØD samlet vurdering

45

44

41

32

Med BLODRØD samlet vurdering

9

10

11

2

Selvmordsforsøk

4

-

-

9

Fare for selvmord

7

Har tatt overdose

4

-

-

-

Fare for overdose

8

Utsatt for vold

11

7

3

8

Utsetter andre for vold

10

6

2

4

Begge delder (er utsatt for vold og
utsetter andre for vold)

11

7

7

1

Barn
Andel brukere med omsorg for barn, i
alt

Samvær med barn

21

Tabell 2. forts. Nøkkeltall for rusbrukere1 (18 år +)i 2015, 2014 og 2013 og for
brukere med kun psykisk helseproblem i 2015. Prosent
Rusbrukere

Brukere med
kun psykisk
helseproblem

2015

2014

2013

2015

I arbeid nå

10

-

-

17

Elev nå

4

-

-

7

Brukere med NAV-tiltak rettet mot
arbeid3

15

18

Meningsfull aktivitet4

36

46

Noter til tabell 2.
Rusbrukere omfatter her: 1) brukere registrert med kun rusproblem og 2) brukere registrert med
samtidig rus- og psykisk problem.
2 Definisjonen av ROP, se Vedlegg II.
3 NAV-tiltak rettet mot arbeid omfatter: kvalifiseringsprogrammet, arbeidsrettet tiltak og varig tilrettelagt
arbeid.
4Meningsfull aktivitet kan være organisert av kommune, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner
eller i brukers egen regi. Kombinasjoner av ulik organisering er vanlig.
1
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Tabell 3. Tjenester1 som bruker har mottatt i 2015. Gjennomsnitt antall tjenester
per bruker og andel som har mottatt tjenesten
Rusbrukere

Brukere med kun psykisk
helseproblem
Gjennomsnitt
Prosent
antall
brukere med
tjenester per
tjenesten
bruker
2
81

Gjennomsnitt
antall tjenester
per bruker

Prosent
brukere med
tjenesten

2

88

4

90

3

89

Tverrfaglig spesialisert
rusbehandling

1,5

38

-

-

Psykisk helsevern

1,5

28

1,4

39

Somatiske tjenester

1,5

22

1,4

22

Tjenester:
NAV tjenester
Helse- og omsorgstjenester i
kommunen

1

) Ikke sammenlignbare tall for 2013 og 2014 pga. endinger i registrering av tjenester i 2015.

Tabell 4. Rusbrukere etter kjønn og alder. Prosent
KJØNN

I alt

Mann

Kvinne

Under 24 år

9

10

9

25 - 44

49

46

48

31

33

32

11

12

11

100

100

100

45 - 59
60 år og over
I alt

Brukere under 18 år: status på funksjonsområder
I 2015 kunne kommunene registrere brukere under 18 år for første gang. Av rusbrukere
ble det kun registrert 68 brukere fra et fåtall kommuner. Registreringen av de yngste
brukerne dekke med stor sannsynlighet den ikke reelle forekomsten i kommunene.
Denne aldersgruppen er derfor ikke tatt med i oversikten over nøkkeltall, tabell 2.
Konklusjonen for brukere under 18 år er tydelig: brukerne skårer langt bedre på
funksjonsområdene enn eldre brukere.
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Kun én av brukerne er registrert med blodrød skåre på samlet funksjonsnivå. På
områdene bolig, økonomi og fysisk helse skårer ingen rødt blant de yngste. På bruk av
rusmidler skårer de yngste rødt på 5 prosent mot 15 prosent blant de eldre. På de andre
funksjonsområdene skårer de yngste langt lavere på rødt enn de eldre.
Andel som skåret gult på funksjonsområdene (gul skåre viser moderate negative
konsekvenser) er også av interesse fordi gul skåre kan antyde en negativ utvikling for
brukerne. De yngste brukerne skårer 45 prosent gult på området rusmiddelbruk. Dette
tyder på at en stor andel er i en negativ utvikling. Både kode gul og rød øker sterkt i
aldersgruppen mellom 18 og 23 år. Resultatene fra BrukerPlan tyder på at tidlig
intervensjon overfor brukere under 18 år er et viktig mål.
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Rusbrukere: Andel kartlagte kommuner og
brukerrate per 1000 innbyggere
I 2015 registrerte 222 kommuner i alt 18913 rusbrukere. Dette gir en rate på 7,7
brukere per 1000 innbyggere 18 år og over på landsbasis (Tabell 1), og tilsvarer nær
28000 brukere beregnet for alle landets 428 kommuner.
Brukerraten per 1000 innbyggere er høyere i de mindre kommunene enn i de større.
Høyest rate har de minste kommunene med 10,3 brukere per 1000 innbyggere, og
variasjonen mellom kommunene er størst i denne gruppen. De største kommunene
(kommuner med 30 000 innbyggere og over) har en rate på 6,6 brukere, og variasjonen
mellom kommunene er svært lav. I gjennomsnitt for hele landet er brukerraten 7,7 per
1000 innbyggere. Forskjellene i rater er størst i kommunene med lavest folketall. Her er
den gjennomsnittlige forskjellen (standardavviket) 7,5 brukere per 1000 innbyggere.
Forskjellen er minst i de største kommunene med kun 1,5 bruker per 1000 innbyggere.
Raten er altså nesten lik i alle kommuner med innbyggere 30 000 personer og over, heri
inkludert åtte bydeler i Oslo.
De 222 kommunene utgjør 51 prosent av all landets kommuner (Tabell 1).
Dekningsgrad målt i folketall 18 år og over er 68 prosent. De mindre kommunene i
BrukerPlan har en dekningsgrad på under 50 prosent, mens de større kommunene har
en dekningsgrad på 70 prosent eller over.
Tabell 1. Kartlagte kommuner, dekningsgrad og brukerrate per 1000 innbyggere
2015. Rusbrukere
Folketall i
kommunene 18
år+

Antall
kommuner

Prosent
landsdekkende

Under 2500
2500 - 4999
5000- 9999
10000 - 29999
30000 og over1
Alle kommuner

52
52
53
49
16
222

33
55
71
71
76
51

1

Rate per
1000
innbyggere
18 år +
10,3
7,1
7,4
6,3
6,6
7,7

Forskjell i rater
innen
kommunegruppene
Standardavviket
7,5
2,8
3,4
3,0
1,5
4,7

I denne størrelsesgruppen er åtte bydeler i Oslo inkludert for første gang i BrukerPlan.

Tabell 6. Dekningsgrad etter kommunestørrelse1. Rusbrukere
Dekningsgrad i prosent
Kommunestørrelse
Under 2500
2500 - 4999
5000- 9999
10000 - 29999
30000 og over
Alle kommuner

33
54
70
72
72
68

1Folketall vises i Vedlegg 4

Rusbrukere: Kommuneprofil for
funksjonsvurderinger
I dette avsnittet har vi laget en kommuneprofil over funksjonsområdene, Tabell 7.
Tabellen viser andel med RØD vurdering på funksjonsområdene for kommuner i ulike
størrelsesgrupper.
Prosentandelene
viser
gjennomsnittsverdier
innen
kommunegruppene.
På funksjonsområdet bolig er andel med rød skåre for hele landet på 6 prosent, men i de
største kommunene (bykommunene) er andelen 11 prosent mot 5 prosent i de mindre
kommunene. På de andre funksjonsområdene er det små forskjeller mellom
kommunegruppene.
Tabell 7. Kommuner etter tallet på innbyggere 18 år + med andel RØD skåre på
funksjonsområder. Rusbrukere. Prosent
Innbyggere
18 år+
Under
5000
500029999
30000 og
over
Alle

Bolig

Arbeid

Økonomi

Fysisk
helse

Psykisk
helse
16

Rusmiddelbruk
16

Sosial
fungering
14

Sosialt
nettverk
13

5

35

14

12

7

36

15

9

15

14

12

10

11

38

15

9

16

16

13

11

6

36

14

11

16

15

13

11

26

40
35

Under 5000

30
25

5000- 29999

20
15
10

30000 og
over

5
0

Figur 1. Rusbrukere. Kommuner etter antall innbyggere 18 år+ med andel RØD
skåre på funksjonsområdene. Prosent
Indeks for samlet funksjonsnivå viser bare små forskjeller mellom kommunene. På rødt
og blodrødt er landsgjennomsnitt rundt 55 prosent, mens andel blodrødt har et
gjennomsnitt på 11 prosent.
Opplysninger om arbeidserfaring og om bruker er i arbeid nå, viser at en større andel
brukere har mer arbeidserfaring og i større grad er i arbeid nå i små enn i store
kommuner. Forskjellen er spesielt stor når det gjelder arbeidserfaring i 6 måneder eller
mer. Mindre kommuner kommer klart bedre ut enn større.
Det er imidlertid store forskjeller mellom enkeltkommuner innen størrelsesgruppene.
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Brukere med kun psykiske helseproblem: Andel
kartlagte kommuner og brukerrate per 1000
innbyggere
I dette avsnittet viser vi resultater for kartleggingen av brukere med kun
psykiskhelseproblem. For å unngå å ta med kommuner hvor registreringen
sannsynligvis er ufullstendig, har vi valgt å utelate kommuner med en brukerrate på
under fire brukere per 1000 innbyggere 18 år og over. I alt har vi tatt med 126
kommuner i statistikken, og dette utgjør 29 prosent av alle landets kommuner.
De største kommunene, kommuner med 30 000 innbygger (18 år+) og mer, er sterkest
representert med 57 prosent av tilsvarende kommuner i hele landet. De minste
kommunene er dårligst representert.
Det er ganske store forskjeller i brukerrate per 1000 innbyggere. På landsbasis er raten
9,4 brukere per 1000 innbyggene. I de minste kommunene er raten 18,7 brukere mot
7,9 i de største kommunene. Forskjeller i rater er altså størst i de minste kommunene og
minst i de største. Den samme tendensen fant vi blant rusbrukerne.
Om vi måler dekningsgraden av BrukerPlan i forhold til innbyggertallet (18 år+) ser vi at
BrukerPlan dekker 42 prosent av befolkningen. Dekningsgraden er størst i de store
kommunene (Tabell 9Tabell 8). Totalt er det registrert 16394 brukere med kun psykisk
helseproblem, og dette tilsvarer ca. 39000 brukere for alle landets 428 kommuner.

Brukere med kun psykisk helseproblem: Kartlagte kommuner og
rate per 1000 innbyggere.
Tabell 8. Kartlagte kommuner, dekningsgrad og brukerrate per 1000 innbyggere
2015. Brukere med kun psykisk helseproblem
Folketall i
kommunene 18
år+

Antall
kommuner

Prosent
landsdekkende

Rate per 1000
innbyggere 18
år +

Under 2500
2500 - 4999
5000- 9999
10000 - 29999
30000 og over
Alle kommuner

37
29
27
21
12
126

22
30
36
30
57
29

18,7
16,8
13,0
8,6
7,9
9,4

Forskjell i
rater
Standardavviket
9,5
10
6,6
4,5
3,0
8,9
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Tabell 9. Dekningsgrad*. Brukere med kun psykisk helseproblem
Folketall i
Dekningsgrad i
kommunene 18
prosent
år+
Under 2500
21
2500 - 4999
29
5000- 9999
37
10000 - 29999
30
30000 og over
58
Alle kommuner
42
* Folketall vises i Vedlegg 4.

Brukere med kun psykisk helseproblem: Kommuneprofil over
funksjonsvurderinger
Andel rød skåre på bolig er meget lav, og er på en prosent i gjennomsnitt for hele landet
og med små forskjeller mellom kommunegruppene. Det er heller ikke store forskjeller
mellom kommunegruppene på de andre funksjonsområdene, men området arbeid har
noe lavere andel på rød skåre i de mindre enn i de større kommunene.
På tross av små forskjeller mellom kommunene avslører Indeks for samlet
funksjonsnivå forskjeller mellom kommunegruppene. De mindre kommunene har lavere
andel på rød og blodrød skåre enn de større kommunene.
Tabell 10. Kommuner etter tallet på innbyggere 18 år+ med andel RØD skåre på
funksjonsområder. Brukere med kun psykisk helseproblem. Prosent
Innbyggere
18 år+
Under 5000
5000- 29999
30000 og
over
Alle

Bolig

Arbeid
16
20
18

Økonom
i
3
4
3

Fysisk
helse
8
9
6

Psykisk
helse
14
15
15

Sosial
fungering
11
11
11

Sosialt
nettverk
8
8
9

1
1
2
1

18

4

8

15

11

8

29

40
35

Under 5000

30
25

5000- 29999

20

30000 og over

15
10
5
0

Figur 2. Brukere med kun psykisk helseproblem. Kommuner etter folketall 18 år+
med andel RØD skåre på funksjonsområdene. Prosent
Tabell 11. Brukere med kun psykisk helseproblem etter kjønn og alder. Prosent
KJØNN

Total

Mann

Kvinne

Under 24 år

14

11

12

25 - 44

43

39

41

45 - 59

29

30

30

60 år og over

14

20

18

100

100

100

I alt
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Vedlegg 1
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 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.
En bruker kan ha mottatt tjenester fra flere kommuner og eventuelt flere bydeler i løpet
av et år. Alle tjenestetilfeller blir rapportert til BrukerPlan. I denne årsraporten har vi
imidlertid korrigert for dobbeltregistgreringer, slik at en bruker kun telle en gang.
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. I mange kommuner
har også den kommunale delen av NAV foretatt registreringer, selv der rustjenestene er
organisert utenom NAV.
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. 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.
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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, f.eks. når det gjelder grad av rusing, økonomi, psykisk og
fysisk helse, bolig, sosial kompetanse, arbeid 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 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.
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 er disse retningslinjene understreket ved gjennomgangen av
hjelpetekstene og i øvingene på konstruerte case. 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.
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Vedlegg 2. Funksjonsvurderinger. Veiledning for ansatte
Koder:

Grønn

Gul

Rød

Rusmiddelbruk
Ingen eller noe bruk av rusmidler,
men ikke slik at det går alvorlig ut
over den daglige fungering
og/eller relasjon til andre.

Omfattende bruk av rusmidler med
alvorlige konsekvenser for daglig
fungering, men bruken er innenfor
visse grenser slik at brukeren i
noen grad kan forutse og begrense
de mest alvorlige konsekvensene.

Svært omfattende bruk av
rusmidler, med svært alvorlige
konsekvenser for den daglige
fungering. Bruken er helt
grenseløs, slik at brukeren ikke
klarer å forutse eller begrense
konsekvensene

Har noe orden i økonomien, basert
i perioder med lønnsinntekt eller
stønad, men relativt avhengig av
økonomisk sosialhjelp eller andre
midlertidige stønader. Kan ha noe
illegale inntekter.

Har stor uorden i økonomien
og/eller er helt avhengig av
midlertidige stønader og/eller
illegale inntekter.

Noe funksjonssvikt på grunn av
psykisk helsetilstand, klarer ikke
oppfylle vanlige krav til fungering
overfor venner, jobb/skole,
avtaler, offentlige transportmidler,
men ivaretar i rimelig grad egne
daglige gjøremål og personlige
hygiene.

Alvorlig funksjonssvikt og
sviktende krefter, motivasjon
og/eller ferdigheter i forhold til krav
fra omgivelsene og til egen omsorg
(for eksempel daglige gjøremål og
personlig hygiene) som
konsekvens av den psykiske
helsetilstand

Har noen fysiske helseplager som
gir alvorlige konsekvenser for den
daglige fungering og/eller for
framtidig helsetilstand.

Har omfattende fysiske
helseplager som gir svært alvorlige
konsekvenser for den daglige
fungering og/eller for framtidig
helsetilstand.

Ikke permanent og/eller ikke
tilfredsstillende bosituasjon

Bostedsløs (inkl.hospits og tilfeldig
hos andre)

Økonomi
Har rimelig god orden i
økonomien, basert på fast inntekt
fra lønnet arbeid eller stønad,
eventuelt supplert med
økonomisk sosialhjelp eller andre
midlertidige stønader.

Psykisk helse
Psykisk helsetilstand uten noen
alvorlig konsekvenser for
funksjonsnivå og/eller relasjon til
andre.

Fysisk helse
Har ikke fysiske helseplager med
alvorlige konsekvenser for den
daglige fungering

Bolig
Permanent og tilfredsstillende
bosituasjon
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Sosial fungering
God sosial kompetanse

God sosial kompetanse i det
daglige miljø. Mangelfull sosial
kompetanse utenfor dette miljøet,
som i butikker, offentlige kontor og
i andre sosiale miljø utenfor eget
daglige miljø

Har en marginal sosial
kompetanse i alle typer sosiale
sammenhenger

Har begrensete relasjoner til
sosiale nettverk som familie, barn,
venner, frivillige organisasjoner
og/eller arbeidsliv

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

Er i noen, men ikke i
tilfredsstillende grad, i
utdanning/arbeid og eller
meningsfull aktivitet

Er ikke i noen form for
utdanning/arbeid og eller
meningsfull aktivitet

Kortvarige alvorlige
problemer/lidelser og langvarige
mildere problemer/lidelser. De
psykiske problemene kan være
vanskelig å håndtere og kan i
perioder påvirke fungeringen på
noen livsområder

Alvorlige og langvarige psykiske
problemer/lidelser som innebærer
ofte store påkjenninger for den
enkelte og de nærmeste rundt, og
kan gi store funksjonstap på
sentrale livsområder

Nettverk
Har vanlige relasjoner til sosiale
nettverk som familie, barn,
venner frivillige organisasjoner
og/eller arbeidsliv

Utdanning/Arbeid/Aktivitet
Er i tilstrekkelig grad i
utdanning/arbeid og eller i
aktiviteter som oppleves som
meningsfulle.

Psykisk helse - alvorlighetsgrad
Psykiske helseproblemer som
forventes å være milde og
kortvarige. De psykiske
problemene kan oppleves som
vond og vanskelig å håndtere,
men de er sjelden av en slik art at
det går alvorlig ut over den
daglige fungeringen

34

Vedlegg 3. Definisjon av brukere med samtidig rusog psykisk helseproblem, ROP-brukere i BrukerPlan
Definisjon av brukere med samtidig rus- og psykisk helseproblem i BrukerPlan går frem
av tabellen nedenfor:
ROP definisjon:

Antall
brukere

Prosent

Rusmiddelbruk=rød, psykiske
helse=rød

1240

29,4

Rusmiddelbruk=rød, psykisk helse=gul

1266

30,0

Rusmiddelbruk=gul, psykisk helse=rød

1398

33,1

Rusmiddelbruk=grønn, psyk helse=rød

319

7,6

ROP-brukere i alt

4223

100,0

Andel ROP-brukere av alle brukere i
2015

4223

22
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Vedlegg 4. Folketall i kommunene og dekningsgrad
Folketall og dekningsgrad. Rusbrukere

Kommunestørrelse
Under 2500
2500 - 4999
5000- 9999
10000 - 29999
30000 og over
I alt

Folketall 18 år+ i
222 BrukerPlankommuner
81415
193170
364988
816781
1296209
2752563

Folketall 18+ i
alle landets
kommuner
243106
351517
516064
1141019
1788492
4040198

Dekningsgrad i
prosent
33
54
70
72
72
68

Folketall og dekningsgrad. Brukere med kun psykisk helseproblem
Folketall i
kommunene 18
år+
Under 2500
2500 - 4999
5000- 9999
10000 - 29999
30000 og over
I alt

Folketall 18 år+ i
126
brukerkommunen
e i alt
51818
102510
189134
343263
1043467
1730192

Folketall 18+ i
alle landets
kommuner i alt

Dekningsgrad i
prosent

243106
351517
516064
1141019
1788492
4040198

21
29
37
30
58
42
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Vedlegg 5. Oversikt over opplysninger i BrukerPlan
2015
Opplysninger 2015.
Kommune
Avdeling
Under-avdeling
Fag-person
Bruker ID
Kategori: Kun rus, kun psykisk helse,
samtidig rus og psykisk helse
Kognitive vansker
Fødselsår
Alder
Kjønn
Mors fødeland
Fars fødeland
Eget fødeland
Dato registrert
Antall barn omsorg
Obs omsorg
Antall barn samvær
Obs samvær
Barn ingen kontakt
Obs ingen
Gravid
Ant mnd. gravid
Obs gravid
IP (Individuell plan)
Kriseplan
Andre planer (TP)
Ansvarsgruppe (AG), antall instanser
AG Fastlege
AG Helse og omsorgstjeneste
AG NAV
AG Spesialist helsetjeneste
AG Pårørende/verge
AG PPT/OT
AG Barnevernstjenester
AG Andre
Fengsel
Ikke varslet
Ant mnd. siden

Institusjon rus
Ant mnd. siden
Institusjon psyk
Ikke planlagt
Ant. mnd. siden
Alkohol
Cannabis
Heroin
Sentralstimulerende
Illegale LAR-legemidler
Andre illegale legemidler
Annet rus
Rusmiddelnavn
Doping midler
Injiserer
Har tatt overdose
Fare for overdose
Legemiddelassistert behandling (LAR)
Bolig
Arbeid/Aktivitet/Utdanning
Økonomi
Fysisk helse
Psykisk helse
Rusmiddelbruk
Sosial fungering
Nettverk
Indeks for samlet funksjonsnivå
Selvmordsforsøk
Fare for selvmord
Alvorlighetsgrad av psykisk helse
Vold/trusler
Høyeste utdanning
Ant. mnd. student
Hjemmesykepleie
ACT, FACT o.l.
Psykologtjeneste
Praktisk bistand
Støttekontakt
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Elev nå
Arbeidserfaring
Ant. mnd. i arbeid
I arbeid nå
Meningsfull aktivitet
NAV-tjenester:
Råd/veiledning
Midlertidig bolig
Økonomiske sosial hjelp
Kvalifiseringsprogrammet
Arbeidsrettet tiltak
Varig tilrettelagt arbeid
Økonomiforvaltning
Midlertidig trygdeytelser
Varig trygdeytelser
Ytelser knyttet til livsløp, barn og
familiesituasjon
Botid
Kommunal boligtildeling
Uten eget tilknyttet personale
Med eget tilknyttet personale
Fastlege
Saksbeh./konsulent/koordinator
Medisinutdeling
Psykisk helsearbeid
Miljøtjeneste
Sykehjem
Privat omsorgsinstitusjon
Svangerskap/barsel tjenester
Skolehelsetjenester
Helsestasjon for ungdom
Lavterskeltjeneste/feltpleie
Arbeids-/opplærings-/aktivitetstiltak

Barnevern brukers barn Hjelpetiltak
Barnevern brukers barn Under omsorg
Barnevern brukers barn Melding
Barnevern bruker selv <24 år Hjelpetiltak
Barnevern bruker selv <24 Under omsorg
Barnevern bruker selv <24 Melding
Rus LAR
Rus akutt
Rus poliklinisk
Rus ambulant
ACT, FACT o.l.
Rus dagbehandling
Rus døgntilbud
Tvangstiltak 10-2
Tvangstiltak 10-3
Tvangstiltak 10-4
Psykisk helsevern akutt
Psykisk helsevern poliklinisk
Psykisk helsevern ambulant
ACT, FACT o.l.
Psykisk helsevern dagbehandling
Psykisk helsevern døgntilbud
Tvang observasjon
Tvang døgnopphold
Tvang uten døgnopphold
Somatikk akutt
Somatikk poliklinisk
Somatikk døgntilbud
PPT/OT
Friomsorgen/Fengsel
Tannlegetjenester
Frivillige organisasjoner
Bruker- /selvhjelpsorganisasjoner
Annet
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