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Forord 

Rapporten er en analyse av tjenestemottakere med rus- og psykiske helseproblemer i 
kommunene i BrukerPlan, et system for registrering og presentasjon av opplysninger. 
Kommunene rapporterer årlig opplysningene til BrukerPlan, Helse Stavanger. Fra BrukerPlan 
publiseres årsrapporter, kommunale rapporter, temarapporter og annet statistiske materiale 
etter behov. I flere år har BrukerPlan kun omfattet tjenestemottakere med rusproblemer. Fra 
2015 har kommunene i tillegg rapportert opplysninger om mottakere med kun psykiske 
helseproblemer.  

Formålet med rapporten er å dokumentere en ny kategorisering av tjenestemottakerne fra 
2018 og å sammenligne opplysninger om mottakerne. Vi beskriver kort noe av utviklingen for 
brukere med rusproblemer og brukere med kun psykiske helseproblemer.  

Data fra 2017 blir brukt som eksempel på nye kategorier tjenestemottakere. Disse vil bli tatt i 
bruk i statistikken fra og med årgang 2018. 

Rapportering fra de enkelte kommunene er frivillig. I 2017 kartla 267 kommuner mottakere 
med rusproblemer og 241 kommuner mottakere med kun psykiske helseproblemer. 
Kartleggingen representerer rundt 80 prosent av befolkningen 18 år og over i landets 
kommuner.  Antall kommuner kan variere noe fra år til år. 

KORFOR samarbeider med Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA, om 
BrukerPlan. Kompetansesenter-Rus, de sju regionale KoRus-sentrene, bidrar til opplæring i 
kommunene, formidling og samarbeid med kommunene om statistikken. 
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Sammendrag 

Rapporten sammenligner kommunale tjenestemottakere i BrukerPlan-statistikken. BrukerPlan 
er et system for kartlegging av tjenestemottakere i kommunene, hvor ansatte i kommunene 
sammenfatter statistiske opplysninger om mottakere med rusproblemer og med psykiske 
helseproblemer. Rapportering av opplysninger til BrukerPlan er frivillig og skjer som regel hvert- 
eller annethvert år. Tallet på kommuner som rapporterer tjenestemottakere har vært økende. 
De siste årene ser antallet ut til å ha stabilisert seg på mellom 240 og 270 kommuner. Tallet på 
registrerte mottakere 18 år og over representerer ca. 80 prosent av landets befolkning i 
tilsvarende aldersgrupper. Forekomsten per 10 000 innbyggere var i 2017 på 68 for 
rusmottakere 105 for mottakere med psykiske helseproblemer (Helse Stavanger 2018).  

Mottakerne har forhistorie knyttet til ulike lovverk, men per i dag får begge mottakergrupper 
tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven i kommunene, tverrfaglig spesialisert 
behandling (TSB) og lov om psykisk helsevern (PHV) i spesialisthelsetjenesten. Noen mottakere 
får tjenester etter barnevernsloven. 

Et tilbakeblikk 

Opptrappingsplanen for psykisk helse på begynnelsen av 2000-tallet resulterte i en betydelig 
oppgradering av tjenester til personer med psykiske helseproblemer. Bakgrunnen for dette var 
særlig omstruktureringen av psykisk helsevern med bl. a. utskriving av langtidspasienter fra de 
store psykiatriske institusjonene fra 1980 tallet og utover med en betydelig styrking av 
polikliniske tjenester og etablering av distriktspsykiatriske sentra, DPS.  

Mottakere av rustjenester har hatt andre omorganiseringer. Vi nevner helsereformen på 2000-
tallet, hvor staten overtok spesialisthelsetjenesten fra fylkene, og flere innsatser rettet mot 
rusfeltet ble etablert. Opptrappingsplan for rusfeltet kom i 2016 og er nå under iverksetting. 

Langtidspasienter fra de psykiatriske sykehusene hadde et dårlig utgangspunkt ved utskriving 
til kommunene ved omstruktureringen av psykisk helsevern på 1980-tallet, særlig på 
boligområdet, men situasjonen ble betydelig forbedret som følge av opptrappingsplanen for 
psykisk helse, noen år senere. Tjenestemottagere med rusproblemer er blitt hengende etter på 
boligområdet og på andre leveårsområder.  Rusmottakere, spesielt mottakere med alvorlig 
ROP-lidelser, har et betydelig velferdstap sammenlignet med mottakere med kun psykiske 
helseproblemer anno 2017. 

Sammenligning av tjenestemottakere 

Denne rapporten sammenligner status for begge mottakergruppene ved bruk av statistikk fra 
BrukerPlan. Statistikken som gir et godt sammenligningsgrunnlag for opplysninger om de 
enkelte tjenestemottakerne og beskriver dagens situasjon. 

I motsetning til svært mye annen administrativ statistikk har BrukerPlan informasjon om 
tjenestemottakernes levekår på flere områder. Denne informasjonen brukes aktivt i de 
statistiske fremstillingene. Dette gir en unik mulighet til å vurdere levekårene for ulike grupper 
tjenestemottakere, sammenheng mellom administrative tjenester og levekår og mellom 
rusmiddelbruk og levekår. I denne rapporten er rammene lagt til rette for å kunne sammenligne 
mottakere med rusproblemer og psykiske helseproblemer med levekårsindeksen som en felles 
målestokk, noe som ikke er gjennomført tidligere. Dette betyr at vi nå kan sammenligne de to 
brukergruppene direkte med opplysninger om levekår, tjenester m. v.  

Revisjon av kategorier mottakere 
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Etter at både rusmottakere og mottakere med kun psykiske helseproblemer ble samlet i en 
felles statistikk, oppsto behov for å revidere mottakerkategoriene, bl. a. for å kunne 
sammenligne mottakerne bedre. Statistikken for BrukerPlan har alle mottakere frem til og med 
2017 vært organisert innen tre kategorier: 1) mottakere med kun rusproblemer, 2) mottakere 
med samtidig rus- og psykiske helseproblemer og 3) mottakere med kun psykiske 
helseproblemer1. Dette blir nå endret. 

Rapporten dokumenterer en revidert inndeling av kategoriene. Rusmottakere blir  inndelt i tre 
kategorier: 1) mottakere med kun rusproblemer, 2) mottakere med mindre alvorlig samtidig 
rus- og psykiske helseproblemer (ROP2) og 3) mottakere med alvorlig samtidig rus- og psykiske 
helseproblemer (ROP). Mottakere med kun psykiske helseproblemer deles inn i to grupper i 
denne rapporten: 1) mottakere med moderate psykiske helseproblemer og 2) mottakere med 
alvorlige psykiske helseproblemer. 

Oversikt over reviderte kategorier tjenestemottakere: 

Kategorier tjenestemottakere frem til 2017 Reviderte kategorier tjenestemottakere i denne 

rapporten 

1) Kun rusmottakere og 1) Kun rusmottakere 

2) mottakere med samtidig rus- psykiske 
helseproblemer (ROP) 

 

 2) Mottakere med mindre alvorlige problemer, 
mindre alvorlig ROP 

 3) Mottakere med alvorlig problemer, alvorlig  
ROP 

4) Mottakere med kun psykiske 
helseproblemer: 

 

 1) Mottakere med moderate psykiske 
helseproblemer 

 2) Mottakere med alvorlige psykiske 
helseproblemer 

Den reviderte inndelingen i statistikken av mottakere gir bedre og mer nyansert informasjon 
om variasjonen innen de respektive mottakergruppene og et bedre grunnlag for tiltak og 
prioriteringer i kommunene. De reviderte kategoriene inngår fra årgang 2018 som 
standardtabeller for BrukerPlan statistikken, med noen mindre endringer.  

Et moment å ta hensyn til er at mottakere endrer status fra år til år. En analyse av et panel 
mottakere viser at en del mottakere skifter status fra det ene året til det andre. Noen skårer 
dårligere fra et år til et annet, mens andre skårer bedre. Ser vi f. eks. på boligsituasjon, er andel 
med grønn skåre ganske stabil fra et år til et annet. Av mottakere med rød skåre på bolig 
(bostedsløse) skårer bare 38 prosent rødt fra det ene året til det andre. De resterende 62 
prosentene har forbedret situasjonen til fra rødt til gult eller til grønt. Noen forbedrer sine 
levekår, andre forverrer levekårene, og for mange er levekårene uendret (Lie og Stevenson 
2017). I tolkingen av analysene av data fra 2017 i denne rapporten må vi ta høyde for at 
gradering av mottakere etter levekårsindeksen vil variere over tid. En mottaker med alvorlig 
ROP-lidelse ett år kan endres til mindre alvorlig året etter. 

Resultater 

                                                      
1 Tjenestemottakere med kun psykiske helseproblemer ble tatt inn i BrukerPlan fra og med 2015. 
2 ROP er en forkortelse for brukere med samtidig rus- og psykiske helseproblemer/psykiske lidelser. 
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Den statistiske sammenligningen av rusmottakere og mottakere med kun psykiske 
helseproblemer er foretatt ved hjelp av opplysninger om levekårsområder, trygder og kilde til 
livsopphold, helse- og omsorgstjenester i kommunene, planer for brukere, rusmiddelbruk og 
spesialisthelsetjenester.  

I motsetning til tidligere statistikk fra BrukerPlan kan vi nå sammenligne brukere med kun 
psykisk helseproblemer og med rusproblemer direkte og med samme målestokk. Dette vil være 
til hjelp både for informasjon om status på nasjonalt nivå, men også på kommunalt nivå når de 
nye brukerkategoriene blir implementert i den kommunale statistikken.  Sammenligningen 
viser at brukere med kun psykiske helseproblemer har bedre levekår enn brukere med 
rusproblemer. 

En gjennomgående tendens i materialet er at brukere med mindre alvorlig og alvorlig ROP 
skårer dårligere på flere levekårsområder og andre ressursmål enn brukere med kun psykiske 
helseproblemer. Brukere med kun rusproblemer står i en mellomstilling, og skårere bedre enn 
ROP-brukere, men dårligere enn brukere med kun psykiske helseproblemer på mange områder.  

Levekårsindeksen dekker åtte levekårsområder, og her skårer 96 prosent av 
tjenestemottakerne med alvorlig ROP svakest (markert med fargekodene rødt og blålys). Til 
sammenligning skårer ingen med kun psykiske helseproblemer så dårlig. Brukere med kun 
rusproblem kommer best ut med 18 prosent dårligste skåre på levekårsindeksen. Brukere med 
ROP-lidelser har altså stort sett de dårligste levekårene, men med klare forskjeller mellom 
mindre alvorlig og alvorlig ROP. 

Vi ser noe av det samme mønsteret når det gjelder arbeid og trygd. Brukere med alvorlig ROP 
har størst andel trygder og økonomisk sosialhjelp og lavest andel i lønnet arbeid og utdanning 
samt arbeidsrettede tiltak fra NAV. Mottakere med alvorlig ROP framstår som den mest 
marginaliserte gruppen i forhold til arbeidslivet. Brukere med moderate psykiske 
helseproblemer skårer best på de fleste områdene knyttet til arbeid, trygd og utdanning, men 
alle tjenestemottakere har en høy andel med midlertidig eller varig trygd. Dette mønsteret 
dokumenteres ytterligere når vi ser på levekårsindeksen på de ulike områdene arbeid, trygd og 
utdanning. Brukere med alvorlig ROP skårer betydelig dårligere på levekårsindeksen på samtlige 
områder.  

Et annet område er ‘individuell plan’ og andre planer for brukerne. Mønsteret viser her at 
brukere med de dårligste levekårene har størst andel med ulike planer, det være seg individuell 
plan, ansvarsgrupper eller andre planer. ROP-brukere synes å ha best dekning av ulike planer. 

Det er en god del variasjoner i andel mottakere som får kommunale tjenester.  Antall tjenester 
i gjennomsnitt per person viser at mottakere med ROP-lidelser får flere tjenester enn både 
mottakere med kun psykiske helseproblemer og med kun rusproblemer. Dette betyr at brukere 
med de dårligste levekårene får flest tjenester. 

Statistikken over spesialisthelsetjenestene viser at et lignende mønster. Mottakere med de 
alvorligste helseproblemene får flest tjenester. Blant rusmottakere i TSB får brukere med 
alvorlig ROP størst andel tjenester. Rusmottakere får i tillegg tjenester i psykisk helsevern, men 
forskjellen i andel tjenester i PHV mellom rusmottakerne og mottakere med psykiske 
helseproblemer er små. 

Målt med levekårsindeksen, har mottakere i spesialisthelsetjenesten med akutt- og ambulante 
tjenester de dårligste levekårene, mens mottakere med polikliniske tjenester, døgn- og 
dagbehandling kårer best på levekårsindeksen.   
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Forkortelser mm. 

 

TSB Tverrfaglig spesialisert behandling. Spesialisthelsetjenesten. 

PVH Psykisk helsevern. Spesialisthelsetjenesten. 

LAR Legemiddelassistert rehabilitering. Spesialisthelsetjenesten. 

ROP Samtidig rus- og psykisk lidelse/psykisk helseproblem. 

DSP Distriktspsykiatrisk senter. Spesialisthelsetjenesten. 

ACT- og FACT-team Oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige 
psykiske lidelser, eventuelt med samtidige psykiske- og ruslidelser.  

NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i 
kommunene. 

KoRus De nasjonale kompetansesentrene på rusfeltet 

KORFOR Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning, Helse Vest 

Bruker Bruker av helse- og omsorgstjenester 

Tjenestemottaker Mottaker av helse- og omsorgstjenester og NAV-tjenester i kommunene. 

Levekårsområder Se Vedlegg 1. 
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Innledning 

Opplysningene i denne rapporten er i stor grad hentet fra kommunenes kartlegging av 
tjenestemottakere med rusproblemer og med psykiske helseproblemer. Målet med rapporten 
er å skissere noe av utviklingen innen de to populasjonene og sammenligne mottakerne på 
bakgrunn av demografisk data, om levekår, tjenester fra kommuner, NAV, 
spesialisthelsetjenesten og en del andre forhold. 

Tidligere offentliggjøring av opplysninger er gjennomført som separate rapporter om 
mottakere med rusproblemer og mottakere med psykiske helseproblemer, publisert til den 
enkelte kommune og i årsrapporter. I denne rapporten er opplysningene organisert på en måte 
som gjør det mulig å sammenligne populasjonene simultant. Vi kan da sammenligne status på 
ulike levekårsområder og tjenester direkte og i samme målestokk. For eksempel kan vi se om 
mottakernes psykiske helseproblemer er større eller mindre blant mottakere med rus- og 
psykiske problemer enn blant mottakere med kun psykiske helseproblemer. På samme måte 
kan vi undersøke bosituasjon og økonomi, sosial fungering, meningsfull aktivitet, fysisk helse og 
ulike tjenester. Opplysninger om utviklingen av de to populasjonene gir en mulighet for å 
vurdere dagens status på bakgrunn av hendelser, organisering og innsatser over tid. Et 
perspektiv er at alle mottakerne enten de har rusproblemer eller kun psykisk helseproblemer 
skal ha tjenester i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven i kommunene, NAV kommune og 
lov om barnevern i barnevernssaker. Tidligere har andre lovverk vært gjeldende så som 
kommunehelseloven, lov om sosial omsorg, og enda lenger tilbake, edruskapsloven. 

I dette notatet har vi lagt vekt på å vise noen endringer over tid for brukere av tjenester innen 
psykisk helsearbeid og innen rusfeltet. Samtidig foreslår vi å justere BrukerPlan-statistikken slik 
at de to populasjonene lettere kan sammenlignes. 

Bakgrunn for statistikken over tjenestemottaker med rus- og psykiske 
helseproblemer i kommunene 

Statistikken over tjenestemottaker med rus- og psykiske helseproblemer i kommunene er 
organisert i systemet BrukerPlan. BrukerPlan ble primært utviklet for to formål. For det første, 
ønsket en å utvikle et verktøy som kunne gi kommuner og helseforetak opplysninger om hvor 
mange mottakere av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester som har en kjent 
rusrelatert problematikk. Fra 2015 ble tjenestemottakere med psykiske  helseproblemer tatt 
inn i systemet. For det andre var det et ønske om å utvikle et verktøy som kunne gjøre det mulig 
for kommunene å vurdere prioritering av mottakere og tiltak.  

Hvem kartlegges 

BrukerPlan kartlegger personer som er registrert med kommunale helse- og omsorgstjenester 
og som fagpersonene vurderer til å ha et rusproblem og/eller  psykisk helseproblem.  

For å bli inkludert i kartleggingen, må personen ha mottatt minst en tjeneste i løpet av de siste 
12 måneder uavhengig av om tilbudene er begrunnet i mottakerens rusproblem/psykiske 
helseproblem eller ikke. I BrukerPlan er «rusproblem» definert som å bruke rusmidler på en slik 
måte at det går merkbart ut over den daglige fungering eller relasjoner til andre. Tilsvarende 
inkluderes tjenestemottakere med psykiske helseproblem når deres problem er til hinder for 
den daglige fungering og/eller relasjoner til andre. 
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Tallmaterialet om tjenestemottakere i denne rapporten er kartlegginger fra 2017. Tallet på 
mottakere med rusproblemer var det året 23206 personer i alderen 18 år og eldre, basert på 
data fra 267 kommuner. Tallet på mottakere med kun psykiske helseproblemer (uten 
rusproblemer) var 30964 personer basert på kartlegging i 241 kommuner.  

Først skal vi kort skissere noen forhold som har hatt betdyning for utviklingen av tjenestene til 
denne brukergruppen 
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Bakgrunn for tjenestene 

Tjenester til mottakere med rus- og psykiske helseproblemer i kommunene reguleres nå i helse- 
og omsorgstjenestesloven3. Loven erstatter flere andre lover som har regulert tjenester til 
personer med psykiske helseproblemer og rusproblemer. Her kan nevnes lov om 
helsetjenesten i kommunene fra 1982 og lov om sosiale tjenester fra 1991. 

Omstruktureringen av psykiatrien fra 1980-tallet hadde konsekvenser for tjenester til personer 
med psykiske helseproblemer i kommunene. Antall sengeplasser i de psykiatriske institusjonen 
ble kraftig redusert og oppholdstider i institusjonene ble redusert. Regionale psykiatriske 
sentre, DPS4er, fikk et behandlingsansvar for pasienter i nærområdene. Pasienter ble i langt 
større grad utskrevet til kommunene tidligere.  En konsekvens var at pasienter med psykiske 
lidelser i stor grad ble boende i kommunene og dermed ble kommunenes ansvar mht. bolig, 
helse- og omsorgstjenester.   Omstukturerering av spesialisthelsetjenestene avdekket 
imildertid mangler i de komunale tjenestene. Stortingsmelding nr. 25 (1996-97) «Åpenhet og 
helhet» dokumenterte at tilbudene til denne pasientgruppen var utilfredsstillende, bl.a. var det 
for dårlig utbygde tjenester i mange kommuner, for dårlig oppfølging etter utskrivning fra 
spesialisthelsetjenesten, mange pasienter ble utskrevet for tidlig og det var knapphet på 
egnede boliger. For å bedre behandlingstilbudet og livsvilkårene for pasienter med psykiske 
helseproblemer vedtok myndighetene en opptrappingsplan for psykisk helse, St.prp. nr. 63 
(1997-98), ‘Om opptrappingsplanen for psykisk helse’ 1999 – 2006, (OP-psyk).  

Målene i planen for kommunene var bl. a. å gi pasientene tilfredsstillende bolig med tilstrekkelig 
bistand, mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter, mulighet til å inngå i et sosialt fellesskap 
og motta tilfredsstillende helsetjenester. Planen ble iverksatt i perioden 2001 til 2009 og 
innebar en styrking av botilbud, bedring av hjemmebaserte tjenester, utbygging av kultur- og 
fritidstiltak, utbygging av psykososiale tjenester og tettere samarbeid med 
arbeidsmarkedsetaten/NAV. 

Evaluering av planen viste positive resultater, bl. a. at ressursinnsatsen i kommunene hadde 
økt. Psykisk syke hadde fått bedre bostandard i løpet av opptrappingsperioden og det ble bygd 
et betydelig antall nye boliger. Det ble imidlertid ikke lettere for alvorlig psykisk syke å skaffe 
seg arbeid, og deltakelsen i fritidsaktiviteter var ikke var blitt bedre. Evalueringen viste også 
usikkerhet om sosial kontakt utover familien var blitt bedre, (Forskningsrådet 2009).  

Spesialisthelsetjenesten ble omorganisert i 2001/2002 ved at staten overtok tjenestene fra 
fylkeskommunene. For rusfeltet ble spesialisthelsetjenester til rusavhengige organisert i en 
tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) som bl. a. omfattet flere private 
behandlingsinstitusjoner og avdelinger i sykehusene. Kommunene hadde fortsatt ansvar for 
primærhelse- og omsorgstjenester for personer med rusproblemer på samme måte som for 
mennesker med kun psykiske helseproblemer. Innen rustjenestene ble det etter hvert stilt 
forventninger om kortere opphold ved heldøgnsinstitusjoner. For personer med rusproblemer 
ble vanlig standard å ha sin bolig i kommunene med krav og forventinger til kvaliteten på 
tjenestene. For å sikre mennesker med rusproblemer bedre tjenester og levekår, ble det 
vedtatt en opptrappingsplan i 2016, Opptrappingsplan for rusfeltet PROP.15 S (2015-2016). 
Målene i planene var bl. a. å bidra til at rusavhengige skulle få et egnet sted å bo, økt antall 

                                                      
3 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenestesloven), 
2011. 
4 Distriktspsykiatrisk senter. 
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tiltaksplasser i NAV, økt utbygging av lavterskeltilbud som ACT-team5 og økt lavterskel 
substitusjonsbehandling. Opptrappingsplanen har også som mål å bedre levekårene på 
områder som arbeid, aktivitet og bolig. 

Tjenestene for personer med psykisk helseproblemer ble styrket gjennom opptrappingsplanen 
(OP-psykisk), men styrkingen av tjenestene kan også ha kommet klienter med rusproblemer til 
gode. Nær ¾ av tjenestemottakerne med rusproblemer kartlagt i BrukerPlan har psykiske 
helseplager, mange med moderate og alvorlige plager, og de er ideelt sett i målgruppen for 
tjenester til brukere psykiske helseproblemer.  

Organiseringen av tjenestene til brukergruppene har variert, men mange kommuner tilbyr nå 
integrerte tjenester til mottakere med rusproblemer og psykiske helseproblemer.  Den 
kommunale ressursinnsatsen for mennesker mer rus- og psykiske helseproblemer blir 
dokumentert i årlige rapporter IS-24/8 fra Helsedirektoratet /SINTEF. Alle kommuner 
rapporterte i 2017 felles tjenester for psykisk helse og rus med den konsekvens at opplysninger 
om årsverk ikke lenger kunne skilles statistisk.  

Samlet har antall årsverk i kommunene økt med drøyt fire prosent fra 2016 til 2017. Nær tre 
fjerdedel av kommunene svarte at de hadde kartlagt russituasjonen ved hjelp av BrukerPlan 
eller på annen måte. Forfatterne konkluderer med at det har skjedd en betydelig utbygging av 
tjenestetilbudet i kommunene, men at det fortsatt er udekte behov for kommunale tjenester 
(Solveig O. Ose og Silje L. Kaspersen 2018). 

Innsatsen for personer med psykiske helseproblemer og med rusproblemer er også styrket på 
andre måter. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA, bistår bl. a. med 
fortolkning av data fra BrukerPlan og til utvikling av statistikken på området psykisk helse.  

Fra 2011 har finansiering fra Helsedirektoratet gjort det mulig å tilby BrukerPlan til stadig flere 
kommuner. De regionale kompetansesentrene, KoRus-ene, er blitt stadig viktigere 
samarbeidspartnere gjennom organisering av opplæringen i kommunene og formidling av 
BrukerPlan-statistikk. Fylkesmennene har vært viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å 
markedsføre BrukerPlan og å utnytte resultatene i kommunene. 

BrukerPlan har betydning for tilbud og tjenester til tjenestemottakere for rus- og 
psykiske helseproblemer 

Etablering og utviklingen av BrukerPlan som et verktøy for prioritering i kommunene har hatt 
en positiv betydning for tilbud og tjenester til mottakere med rus- og samtidige rus- og psykiske 
helseproblemer. Resultater fra BrukerPlan blir umiddelbart rapportert til kommunene etter 
kartleggingen, og det arrangeres årlige samlinger i kommunene om statistikken i de regionale 
helseforetaksområdene, hvor saksbehandlere, kommunepolitikere, media m. fl. er 
representert. Resultater fra BrukerPlan-statistikken brukes i økende grad i kommunale planer 
for rusfeltet. Dette kommer til syne bl. a. i tilbakemelding fra kommunene om deres nytte av 
BrukerPlan, dokumentert i en artikkel i Tidsskrift for psykisk helsearbeid, (Lønning, T. et al 
2018). Artikkelen viser at 82 prosent av kommunene som deltok i BrukerPlan kartlegging hadde 
vedtatt en ruspolitisk handlingsplan. Antall ganger kommunene hadde gjennomført 
kartleggingen hadde betydning for forekomsten av handlingsplaner; dess oftere kartlegging, 
dess flere hadde vedtatt handlingsplaner. Antallet kartlegginger hadde positiv betydning for 

                                                      
5 ACT- og FACT-team (Assertive Community Treatment) er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige 
tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, eventuelt med samtidige psykiske- og ruslidelser. FACT er 
en tilpasning av ACT-modellen. (Helsedirektoratet). 
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antall saker om rusproblematikk som ble behandlet i kommunens ledelse, for medias interesse 
for rusrelaterte saker og kommunen samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Nær 70 prosent 
av kommunene hadde brukt kartlegginger til å utvikle tjenestetilbudet i kommunen og 31 
prosent hadde økt ressursene til rusfeltet i noen eller stor grad. En andel på 70 prosent av 
kommunene hadde brukt resultatene til endringer i arbeidet med brukerne (Lønning, T. et al. 
2018).  Evalueringen av opptrappingsplanen for rusfeltet, andre statusrapport, (Skog Hansen et 
al 2018) viser at det er en betydelig økning i antall ansatte i kommunalt rus- og psykisk 
helsearbeid, og BrukerPlan-kartleggingene er blitt svært viktige for utviklingsarbeidet i 
kommunene med KoRus og fylkesmannsembetene som vittige støttespillere. 

Samlet sett er det mange forhold som har bidratt til å forbedre tjenestene til personer med rus- 
og psykiske problemer i kommunene: OP-psykisk, tilskudd og stimuleringstiltak fra 
Helsedirektoratet innen rusfeltet, OP-rus, årlige kartlegginger gjennom BrukerPlan fra 2006 
med omfattende tilbakemeldinger til kommunene, samarbeid og utvikling av tjenester 
gjennom NAPHA og KoRus.  
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Sammenligning av statistikk over helse- og 
omsorgstjenester for tjenestemottakere med rus- og 
psykiske helseproblemer 

I dette kapitlet sammenligner vi situasjonen for mottakere med rusproblemer og med psykiske 
helseproblemer.  I 2015 ble statistikk over personer med psykiske helseproblemer tatt med i 
BrukerPlan-statistikken. Drøyt 30 000 mottakere med psykiske helseproblemer ble kartlagt i 
årsrapporten for 2017 og over 20 000 mottakere med kun rusproblemer samtidig rus- og 
psykiske problemer. Dette ga grunnlag for å sammenligne populasjonene med nye kategorier 
mottakere som foreslåes i denne rapporten. 

Med ulik bakgrunn og ulike innsatser for utvikling av tjenestene, kan vi måle status for 
mottakerne med ett sett nye kategorier. Vi stiller spørsmål om resultatene viser tydelige 
forskjeller mellom rusmottakere og mottakere av psykiske helsetjenester i levekår og på andre 
områder. Sentrale deler av sammenligningen handler om levekårsområdene ‘meningsfull 
aktivitet’, ‘økonomi’, ‘fysisk helse,’ ‘psykisk helse’, ‘sosial fungering’ og ‘sosialt nettverk’. Vi tar 
også med opplysning om kilde til livsopphold, helse- og omsorgtjenester, NAV-tjenester, 
individuelle planer og spesialisthelsetjenester.   

Mottakere med rusproblemer 

Før vi sammenligner populasjonene, vil vi foreta noen endringer i mottakerkategoriene som 
gjør sammenligningen mer relevant.   

I kartleggingen fra kommunene skilles det mellom tre hovedkategorier: 1) mottakere med kun 
rusproblemer, 2) mottakere med kun psykiske helseproblemer og 3) mottakere med samtidig 
rus- og psykiske problemer. Disse kategoriene har til og med 2017 blitt brukt som en del av 
BrukerPlan-statistikken i årsrapporter og i kommunale rapporter. I det forslaget som her 
introduseres endres kategoriene med sikte på sammenligning av statistikken for rusmottakere 
og mottakere av psykiske helsetjenester.  

Dette krever at en må foreta en riktigst mulig sammenligning av populasjonene. Til og med 
årgang 2017 av BrukerPlan har statistikken over rusmottakere vært vektet, hvor 
levekårsområdene for psykisk helse og rusmiddelbruk er gitt større vekt enn de andre 
områdene. Statistikken over mottakere av psykiske helsetjenester har ikke vært vektet. For å gi 
en riktig sammenligning av populasjonene må de vektes likte. Vi har derfor valgt å fjerne 
vektingen av levekårsområdene ‘rusmiddelbruk’ og ‘psykisk helse’. Dermed kan populasjonene 
sammenlignes etter en felles målestokk basert på en felles indeks for alle åtte 
levekårsområdene. 

Levekårsindeksen 

Levekårsindeksen er beregnet på grunnlag av åtte levekårsområder: bosituasjon, økonomi, 
psykisk helse, fysisk helse, rusmiddelbruk, meningsfull aktivitet, sosial fungering og sosialt 
nettverk. I indeksen får leveårsområdene poeng etter grad av alvorlighet, basert på grønn, gul 
og rød kode med tallverdiene 1, 2 og 3.  

Vekting av levekårsområder 

I all statistikk fra BrukerPlan frem til og med 2017 er levekårsindeksen for rusmottakere vektet. 
Områdene ‘rusmiddelbruk’ og ‘psykisk helse’ får større vekt i indeksen enn de andre 
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levekårsområdene. Indeksen for mottakere med kun psykisk helseproblemer er ikke vektet. For 
å få en riktig sammenligning mellom de to gruppene, bruker vi her en ikke-vektet versjon av 
indeksen for rusmottakere. I flere statistiske oversikter er indeksen delt inn de fire kategoriene 
grønt, gult, rødt og blålys. Hensikten med kategoriene rød og blålys er å informere spesielt om 
at mottakere i disse kategorien har særlig dårlige samlede levekår, noe som kan kreve spesiell 
oppmerksomhet eller straks- tiltak fra de aktuelle kommunene. 

For alle rusmottakere har indeksen en gjennomsnittsverdi på 264 poeng med et standardavvik 
(spredningsmål) på 83 poeng.  Mottakere av psykiske helsetjenester har et gjennomsnitt på 220 
poeng på indeksen med et standardavvik på 59 poeng. Rusmottakere har høyere gjennomsnitt 
enn mottakere av psykiske helseproblemer samt større spredning av verdiene på 
levekårsindeksen. Tabellen nedenfor, Tabell 1Feil! Fant ikke referansekilden., viser at mottakere 
av rusproblemer har dårligere levekår enn mottakere med psykiske helseproblemer. Denne 
forskjellen vil prege mange av sammenligningene i denne rapporten.  

Mottakernes situasjon på de ulike levekårsområdene blir kartlagt på grunnlag av en hjelpetekst 
(Vedlegg 1). Kodingen skjer med fargene grønt, gult eller rødt, hvor grønt viser en relativt bra 
situasjon mens rødt er uttrykk for den dårligste situasjonen. Gult skåre er et nivå er mellom 
grønt og rødt. Hjelpetekstene er felles for alle tjenestemottakere, se Vedlegg 1. En 
levekårsindeks viser den samlede skåren for de åtte områdene, se ramme under. Den samlede 
indeksen er i flere sammenheng inndelt i fire kategorier etter alvorlighetsgrad: grønn, gul, rød 
og blålys, Feil! Fant ikke referansekilden.. 

Tabell 1. Oversikt over levekårsområdene og levekårsindeks. 

 

Åtte levekårsområder: 

Bosituasjon 

Meningsfull aktivitet 

Økonomi 

Fysisk Helse 

Psykisk Helse 

Sosial fungering 

Sosialt nettverk 

Opplysningene er kodet etter grad av alvorlighet: Grønn, gul og rød, se Vedlegg 1. 

 

Samlede levekår er konstruert i en indeks med fire kategorier ette grad av alvorlighet.  

 

Levekårsindeks, 

kategorisert 

Mottakere med rusproblemer Mottakere med kun psykiske 

helseproblemer 

 Levekårsindeks % Levekårsindeks % 

Grønn 138 5 138 5 

Gul 198 36 197 71 
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Rød 284 46 298 23 

Blålys 409 14 416 1 

     

Gjennomsnitt 264  220  

Standardavvik 83  59  

 

 

 

Kategorier for rusmottakere 

De kommunale rapportene og årsrapportene har til nå gitt tall for de tre hovedkategoriene 
nevnt ovenfor. Et unntak er ROP-lidelser. I samsvar med de faglige retningslinjene for ROP-
lidelser fra Helsedirektoratet, (IS-1948) er det publisert oversikter over mottakere med 
samtidige lidelser med rus- og psykiske helseproblemer, beskrevet under benevnelsen ROP-
lidelse, bl. a. publisert i BrukerPlan Årsrapport 2017 og i rapporter til kommunene.  

Den reviderte versjonen av mottakere med rus- og samtidige rus- og psykiske problemer 
resulterer i følgende kategorier.  

1. Mottakere med kun rusproblemer, 
2. Mottakere med mindre alvorlig samtidige rus- og psykiske helseproblemer og 
3. Mottakere med alvorlig samtidige rus- og psykiske helseproblemer (ROP-lidelser6.)  

  

                                                      
6 «Alvorlig rop» i denne rapporten tilsvarer vår definisjon av ROP-lidelse etter Helsedirektoratets retningslinjer for ROP-lidelse 

i IS-1948. I 2017 utga KORFOR temaheftet om ROP-lidelser, definert som alvorlig samtidig alvorlig rus- og psykisk lidelse 

(«Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelse. Forekomst og analyse av tjenestemottakere», Helse Stavanger 2017). 

Temaheftet konkluderer med at mottakere med ROP-lidelser har betydelig dårligere levekår enn andre rusbrukere. 
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Tabell 2 gir oversikt over rusmottakerne sortert etter levekårsområdene ‘rusmiddelbruk’ og 
‘psykisk helse’ med levekårsindeks.  

Det fremgår av tabellen at indeksen er stigende fra kategorien ‘kun rus’ til ‘mindre alvorlig ROP’ 
og med høyeste verdi på ‘alvorlig ROP’, Tabell 3. Dette blir en skala for mottakere med kun rus- 
og samtidige rus- og psykiske helseproblemer. 

Vi ser av tabellen at kategoriene ‘kun rus’, ‘mindre alvorlig ROP’ og alvorlig ‘ROP’ samsvarer 
godt med indeksen av alvorlighet med unntak av mottakere med rød skåre på rusmiddel bruk 
og grønn på psykisk helse.  Disse har en høy indeksverdi som viser at rød skåre på rus har en 
alvorlighetsgrad på linje med mindre alvorlig ROP, men det gjelder et lite antall personer.  
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Tabell 2. Tjenestemottakere med rusproblemer og samtidig rus- og psykisk helseproblemer 
(ROP) etter levekårsindeks og kategorier 2017. Prosent 

Levekårsområdene: 
Levekårs-

indeks 
Prosent 

Kategori  

Rusmiddelbruk grønn, psykisk helse grønn 168 10 Kun 
Rusmiddel-

bruk 

 

22% 

 

Rusmiddelbruk gul, psykisk helse grønn 220 10 

Rusmiddelbruk rød, psykisk helse grønn 306 2 

 Kun rusproblemer i alt 
231 

22 

Rusmiddelbruk grønn, psykisk helse gul 219 14 Mindre alvorlig 
ROP 

 

56% 

 

Rusmiddelbruk gul, psykisk helse gul 260 36 

Rusmiddelbruk grønn, psykisk helse rød 302 2 

Mindre alvorlig ROP i alt 260 56 

Rusmiddelbruk gul, psykisk helse rød 344 8 Alvorlig ROP 

 

22% 

 

Rusmiddelbruk rød, psykisk helse gul 345 7 

Rusmiddelbruk rød, psykisk helse rød 414 7 

Alvorlig ROP i alt 367 22 

N=23206. *En liten gruppe mottakere som er kodet med samtidig rus- og psykiske helseproblemer. 

Tabell 3. Tre hovedkategorier tjenestemottakere med kun rusproblemer og samtidig rus- og 
psykiske helseproblemer med levekårsindeks 2017. Prosent 
   

 
Levekårsindeks % av alle 

Kun rusproblemer 231 22 % 

Mindre alvorlig ROP 260 56 % 

Alvorlig ROP 367 22 % 

Alle 264 100 % 

 

Kategorier for mottakere med kun psykiske helseproblemer 

Mottakere med kun psykiske helseproblemer er tallmessig den største gruppen med drøyt 
30 000 personer i 2017. Vi ser behov for å inndele disse mottakerne i mindre grupper, og det 
mest nærliggende er å gruppere etter alvorlighet av psykisk helse. For statistikken i 2017 tok vi 
utgangspunkt i levekårsområdet ‘psykisk helse’. På grunnlag av en indeks for levekår kom vi 
fram til to kategorier. ‘Cut-off’ for kategoriene bygger på levekårsindeksen. Mottakere med kun 
psykiske helseproblemer deles inn i to grupper: 

1. Mottakere med mindre alvorlige psykiske helseproblemer og  
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2. Mottakere med alvorlige psykiske helseproblemer. 

Denne beregningen vises i  Tabell 4. 

Tabell 4. Tjenestemottakere med psykisk helseproblem i kategorier. Levekårsindeks og prosent7 

 Levekårsindeks Prosent 

Moderat psykisk helseproblem 179 55 

Alvorlig psykisk helseproblem 271 45 

Gjennomsnitt 220 100 

En alternativ måte å inndele mottakerne på ble aktuelt for statistikken i 2018. Da ble det tatt 
med en opplysning om ‘varighet av psykisk helseproblem’. Med denne opplysningen 
konstruerte vi en ny variabel basert på ‘varighet av psykisk helseproblem’ og levekårsområdet 
‘psykisk helse’. Statistikken for 2018 ble imidlertid ikke klar før dette temaheftet stort sett var 
ferdig. Mottakere med psykisk helseproblem ble på dette grunnlag delt i tre kategorier, og blir 
iverksatt for årsrapporten for 2018:  

1) lettere eller moderate kortvarige psykiske helseproblemer,  
2) moderate og langvarige psykiske helseproblemer og  
3) alvorlige psykiske helseproblemer uansett varighet.  

Samlet omfatter eksemplene i dette temahefte kategoriene: 1) kun rusproblemer, 2) mindre 
alvorlig ROP, 3) alvorlig ROP), 4) mindre alvorlig psykisk helseproblem og 5) alvorlig psykisk 
helseproblem. I tillegg gis opplysninger om en tre-deling av mottakere med psykisk 
helseproblem hvor opplysning om ‘varighet’ av psykisk helseproblem er tatt med i inndelingen, 
se Tabell 5. 

Tabell 5. Tjenestemottakere med psykisk helseproblem i kategorier med ‘varighet» og ‘psykisk 
helse’. BrukerPlan 2018. Prosent (N=36148) 

 
Levekårsindeks % av alle 

Lettere eller moderate kortvarige 
psykiske problemer 

179 30 

Moderate og langvarige psykiske 
problemer 

212 60 

Alvorlige og uansett varighet psykiske 
problemer 

303 11 

Alle 212 100% 

                                                      
7 To-delingen i alvorlighet av psykisk helse tar utgangspunkt i levekårsområdet ‘psykisk helse’. Kode gul deles i to, 
under og over gjennomsnittet på levekårsindeksen. Resultatet blir levekårsområdet psykisk helse med fire 
kategorier. Moderat   psykisk helseproblem er sammensatt av to kategorier, kode grønn på psykisk helse og del av 
kode gul under gjennomsnittet på indeksen. Alvorlig psykisk helseproblem består av kode rød på psykisk helse 
samt del av kode gul over gjennomsnittet på levekårsindeksen. 
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Omfang av tjenestemottakere  

Antall tjenestemottakere8 i alderen 18 år og over er kjent fra tidligere årsrapporter (BrukerPlan 
2017),  og tall vises på side 6. Når brukere med kun psykiske helseproblemer nå er delt i to 
grupper,  utgjør mottakere moderate psykiske helseproblem 55 prosent, mens andelen 
mottakere med alvorlig problem er på 45 prosent.  

Av rusmottakerne er andel med kun rusproblem 22 prosent, andel mindre alvorlig ROP er på 
52 prosent, mens alvorlig ROP utgjør 22 prosent. 

Størst andel kvinner med psykisk helseproblem  

I alt har prosentvis flest kvinner psykisk helseproblem og menn størst andel med rusproblem. 
Kjønnsfordelingen har vært ganske stabil, og er kjent fra tidligere årsrapporter fra BrukerPlan. 
Inndelingen i de nye kategoriene for rus- og psykisk helseproblem viser en mindre nyansering. 
Kjønnsfordelingen blant mottakere med psykisk helseproblem viser at andel kvinner med 
moderat problem er større enn andelen med alvorlig problem. For menn er det prosentvis flere 
med alvorlig problem. Blant mottakere med rusproblemer dominerer menn i alle kategorier, 
men andel kvinner øker noe for personer med ROP-lidelser.  

 

Figur 1. Mottakere med psykisk helseproblemer og rusproblemer etter kjønn. Prosent (Sum 
kolonner er 100 prosent) 

Aldersgjennomsnittet blant mottakere med moderat og alvorlig psykisk helseproblem er 44 år. 
Det er små forskjeller mellom mottakerne.  

Blant rusmottakerne har andel med kun rusproblemer høyest alder, i gjennomsnitt 44 år mot 
42 år blant mottakere med samtidig rus og psykiske helseproblemer.  

                                                      
8 Kommunene har mulighet for å registrere tjenestemottakere i alderen 16 og 17 år, men rapporteringen av 16 og 
17 åringer er noe ufullstendig. Antall 16 og 17 åringer er 603 og er bare rapportert fra et fåtall kommuner. I denne 
rapporten velger vi å lage en egen seksjon for brukere i alderen 16 og 17 år, men hoveddelen av rapporten handler 
om brukere 18 år og over. Se årsrapport 2017. 
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Mottakere med psykisk helseproblem utgjør en fjerdedel i aldersgruppen under 30 år, uten 
forskjeller mellom moderat og alvorlig problem. Blant rusmottakerne er andelen under 30 år 
noe lavere, rundt en femtedel, men med minimal forskjell mellom de ulike aldersgruppene. 
Andelen mottakere 60 år og over er størst blant personer med psykisk helseproblem, i 
underkant av 20 prosent. Blant rusmottakere er andelen 60 år og over noe lavere. Mottakere 
med ROP-lidelser har spesielt lav andel i de eldste aldersgruppen, Figur 2. 

 

Figur 2. Mottakere i forskjellige aldersgrupper. Prosent 
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Levekårsområdene 

Levekårsområdene i BrukerPlan omfatter som tidligere vist bosituasjon, meningsfull aktivitet, 
økonomi, fysisk helse, psykisk helse, sosial fungering og sosialt nettverk. For tjenestemottakere 
med rusproblemer kommer i tillegg opplysning om rusmiddelbruk. 

Faktorer i levekårsområdene  

Fremstillingen av levekårsområdene kan forenkles ved å la to av levekårsområdene 
representere alle åtte områdene. Dette er utført ved hjelp av en den statistiske 
analysemetoden faktoranalyse, en metode for å avdekke underliggende faktorer eller knipper 
av variabler, her: i levekårsområdene. En faktor er uttrykk for en felles dimensjon eller ett 
knippe av variabler/levekårsområder. 

Utgangspunkt for analysen her er de åtte levekårsområdene som resulterer to faktorer.  

Den ene og sterkeste faktor/dimensjon er de «myke» levekårsområdene: sosial fungering, 
sosialt nettverk, psykisk helse, fysisk helse, meningsfull aktivitet og rusing9. Vi kaller denne 
faktoren for og ‘sosiale forhold og helse’. 

Den andre faktoren er de mer «harde» områdene som bosituasjon og økonomi, her kalt 
‘bosituasjon og økonomi’.  

Vi har to faktorer eller dimensjoner i levekårene:  

1. Sosiale forhold og helse 

2. Bosituasjon og økonomi 

Dette faktormønsteret er felles både for mottakere med psykiske helseproblemer og mottakere 
med rusproblemer. Når vi skal analysere de to faktorene med andre opplysninger, er det mest 
oversiktlig å trekke ut levekårsområder fra faktoranalysen som korrelerer sterkest med den 
aktuelle faktoren. For den første faktoren er dette ‘sosial fungering’ både for personer psykiske 
helseproblemer og for rusmottakere. I den andre faktoren slår ‘boligsituasjon’ sterkes ut for 
begge grupper mottakere.  I den videre analysen vil vi derfor bruker ‘sosial fungering’ som 
uttrykk for faktoren ‘Sosiale forhold helse’ og ‘bosituasjon’ til å dekke faktoren ‘Bosituasjon og 
økonomi’10. 

                                                      
9 Opplysning om rusing gjelder bare personer med rusproblemer. 
10 Levekårsområdet ‘sosial fungering’ korrelerer sterkest med faktoren ‘Sosiale forhold og helse’ mens 
boligsituasjon korrelerer sterkest med faktoren ‘materielle forhold og økonomi’. Denne metoden beskrives av Hair, 
J. F. jr, Anderson, R. E.  og Tatham, R. L. (1987). Multivariat Data Analysis. 
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Tabell 6. Oversikt over faktorer i analysen av levekårsområder. 

Variabel  Navn på faktor/felles 
dimensjon 

Levekårsområde som 
representerer faktoren 

«Myke områder»   

Sosial fungering   

Sosialt nettverk   

Psykisk helse ‘Sosiale forhold og helse’ ‘Sosial fungering’ 

Fysisk helse   

Meningsfull aktivitet   

Rusing   

   

«Harde områder»   

Bosituasjon ‘Bosituasjon og økonomi’ ‘Bosituasjon’ 

Økonomi   

 

Sosiale forhold og helse 

Levekårsfaktoren ‘sosiale forhold og helse’ bygger på opplysninger om levekårsområdet ‘sosial 
fungering’, og viser mottakernes sosiale ferdigheter i det daglige miljø og relasjoner til andre. 
Grønn kode står for god sosial fungering mens rød kode viser at mottakeren har marginal sosial 
fungering i alle typer sosiale sammenhenger. Gul kode viser begrenset sosial fungering i noen 
sosiale sammenhenger,  Figur 3. 

Med de nye kategoriene ser vi at mottakere med kun rusproblemer og med moderate psykiske 
helseproblemer har best sosial fungering (størst andel på grønt). Personer med alvorlig psykisk 
helseproblem og spesielt personer med alvorlig ROP har dårligst sosial fungering.  

 

Moderat Avorlig Kun rus
Mindre

alvorlig rop
Alvorlig rop

Psykisk helseproblem Rusproblem

Grønn 63% 12% 64% 28% 7%

Gul 37% 66% 34% 66% 55%

Rød 0% 22% 2% 7% 38%
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Figur 3. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Levekårsområdet sosial fungering. 
Prosent 

Bosituasjon og økonomi 

Den andre faktoren/dimensjon i levekårene er bosituasjon og økonomi som viser at dess mer 
alvorlig helseproblem, dess større andel bostedsløse.  

De nye kategoriene viser større variasjoner med andel bostedsløse enn i de tidligere 
årsrapportene. Brukere med moderat psykisk helseproblem har ingen bostedsløse, mens 
personer med alvorlig psykisk helseproblem har tre prosent. Blant rusmottakere er andelen 
bostedsløse høyere for alle grupper, men i gruppen alvorlig ROP skiller seg ut med høyest andel, 
Figur 4.  

 

Figur 4. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Bosituasjon. Prosent 

Samlet levekårsindeks 

Indeksen viser at mottakere med alvorlig ROP har størst andel med de dårligste levekårene 
(blålys og rød skåre) med til sammen 97 prosent, hvorav blålys alene med 36 prosent. Dette er 
kjent fra tidligere årsrapporter, men vi ser nå at brukere med mindre alvorlig ROP har en meget 
lav andel på blålys, samme andel som brukere med kun rusproblemer.  

Til sammenligning har mottakere med moderat psykisk helseproblem ingen skåre med de 
dårligste levekårene (blålys), mens mottakere med alvorlig helseproblem har tre prosent blålys, 
Figur 5. 

Oversikt over de andre levekårsområdene vises i Vedlegg 1. 

 

Moderat Alvorlig Kun rus
Mindre

alvorlig rop
Alvorlig rop

Psykisk helseproblem Rusproblem

Grønn 96% 76% 81% 75% 58%

Gul 4% 21% 13% 19% 25%

Rød 0% 3% 6% 6% 17%
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Figur 5. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer etter levekårsindeks (ikke-vektet). 
Prosent 

Arbeid og trygd og utdanning 

Større andel personer med psykiske helseproblemer i lønnet arbeid 

I dette avsnittet brukes informasjon om kilde til livsopphold, så som opplysninger om varige og 
midlertidige trygder11, arbeidstiltak fra NAV og opplysning om mottakeren er i arbeid.  

Rundt 75 prosent av alle mottakere har høy andel med offentlige økonomiske ytelser enten 
ulike trygdeytelser eller økonomisk sosialhjelp, noe vi har sett i tidligere årsrapporter. Brukere 
med ROP-lidelser har høy andel med økonomiske ytelser, mens brukere med moderate 
psykiske helseproblemer har noe lavere andel. Brukere med kun rusproblemer har lavest andel 
med økonomiske ytelser. 

Når det gjelder lønnet arbeid, tyder opplysningene på at brukere med moderate psykiske 
helseproblemer har størst andel i lønnet arbeid. Andelene er 22 prosent blant brukere med 
moderat psykisk helseproblem mot 15 prosent blant personer med kun rusproblemer, Figur 6 
og Tabell 7.   

Rusmottakere har en større andel økonomisk sosialhjelp, noe som tyder på en mer ustabil 
økonomisk situasjon for denne gruppen. 

Levekårsområdet ‘økonomi’, Figur 7, supplerer opplysninger om mottakernes økonomiske 
situasjon. Grønn kode viser at mottakerne har rimelig god orden på økonomien basert på fast 
inntekt fra lønnet arbeid, mens gul kode viser noe uorden i økonomien basert på perioder med 
lønnsinntekt eller stønader. Rød kode brukes når mottaker har stor uorden i økonomien 
og/eller er helt avhengig av offentlige stønader.   

Personer med alvorlig ROP har høyest andel med stor uorden i økonomien, mens personer med 
moderate psykiske helseproblemer har lavest andel med stor uorden i økonomien.  

Hovedkonklusjonen er at brukere med psykiske helseproblemer har en noe bedre økonomisk 
situasjon og er bedre integrert i arbeidsmarkedet enn mottakere med rusproblemer, men 

                                                      
11 Midlertidige trygder omfatter for det med meste arbeidsavklaringspenger (AAP). 
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begge grupper er i sterk grad avhengige av økonomiske ytelser som en viktig kilde til 
livsopphold. 

 

Figur 6. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Arbeid, trygd og i utdanning. Prosent12 

 

Tabell 7. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Arbeid, trygd og utdanning. Prosent 

 Psykisk helseproblem Rusproblem 
 

Moderat  Alvorlig  Kun rus-
problem 

Mindre 
alvorlig ROP 

Alvorlig ROP 

Kvalifisering NAV 2   2   1   1   1   

Varig arbeid NAV 3   2   1   2   1   

Forsørget av andre 5   5   2   2   3   

I utdanning 12   6   7   5  2   

I ordinært lønnet 
arbeid 

21   4   14   6   1   

Arbeidsrettet tiltak 
NAV 

17   17   16   16   9   

Økonomisk 
sosialhjelp 

10   26   34   37   45   

Midlertidig trygd, 
AAP 

31   33   31   33   26   

                                                      
12 Mottakerne kan være registrert på flere områder, derfor blir prosentsummen over 100.  
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Varig trygd 43   48   36   46   54   

I alt 144 142 143 148 142 

 

Figur 7. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Levekårsområdet økonomi. Prosent 
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Mottakere med helse- og omsorgstjenester 

Dette avsnittet handler om helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Et spørsmål er i hvilken 
grad omfang av tjenestene står i forhold til situasjonen på levekårsområdene. Resultatene tyder 
på av mottakere med de dårligste levekårene mottar en størst andel helse- og omsorgstjenester 
totalt sett. 

Kommunene yter mange helse- og omsorgstjenester, og BrukerPlan registreres i alt 16 ulike 
tjenester. For mange av tjenestene er omfanget av tjenester svært lavt. Vi har her valgt ut 
områder hvor helsetjenester er sentrale og der tjenestenivået er relativt høyt.  

De enkelte tjenestene 

Oversikt over de kommunale helse- og omsorgstjenestene gjelder tjenester summert på 
landsbasis, men betegnelser og innhold i tjenestene kan variere mellom kommunene. Vi ser at 
rundt ¾ av mottakerne med kun psykisk helseproblem mottar tjenesten ‘psykisk helsearbeid’, 
men også mottakere med ROP-lidelser bruker denne tjenesten med en ganske høy andel, rundt 
50 prosent. Forskjellen kan være et uttrykk for at denne tjenesten, ut fra ansattes kompetanse 
og erfaring, i sterkere grad har vært innrettet mot brukere med kun psykiske helseproblemer 
og i mindre grad mot brukere med samtidige rus- og psykiske problemer. Dette er kanskje i ferd 
med å endres. 

ROP-mottakere får imidlertid større andel av andre tjenester så som praktisk bistand, 
lavterskeltilbud eller ACT/FACT enn brukere med kun psykiske helseproblemer. Et mål for 
gjennomsnittlig andel tjenester per mottaker viser at personer med ROP-lidelser mottar større 
andel tjenester både sammenlignet med mottakere med kun psykiske problemer og mottakere 
med kun rusproblemer. Brukere med de dårligste levekårene får altså størst andel tjenester i 
kommunene, hele landet sett under ett, Feil! Fant ikke referansekilden.. 

Tabell 8. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Utvalgte helse- og omsorgstjenester 
i kommunene. Prosent 

 
Psykisk helseproblem Rusproblem 

 
Moderat Alvorlig Kun rus Mindre 

alvorlig 
ROP 

Alvorlig 
ROP 

Fastlege 94   95   89   93   92   

Psykisk helsearbeid 76   71   19   44   49   

Koordinator 23   35   63   59   64   

Medisinutdeling 15   27   23   30   42   

Psykolog 14   19   5   14   15   

Praktisk bistand 11   24   15   21   33   

Arbeidsopplæring 10   11   8   10   7   

Hjemmesykepleie 10   17   12   13   20   

Støttekontakt 7   11   2   5   6   

Lavterskel 3   3   12   14   21   
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ACT/FACT 1   3   2   4   10   

Tjenester i gjennomsnitt per 
person 

2,7 3,2 2,5 3,1 3,6 

 

Planer og ansvarsgrupper 

Pasienter og tjenestemottakere har rett til individuell plan som skal sikre at mottakerne får et 
helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, (Helse- og omsorgstjenestesloven 
og Pasient og brukerrettighetsloven). 

Andel med individuell plan (IP) er lav for både brukere med psykisk helseproblem og 
rusproblem. Høyest andel med IP har brukere med samtidig rus- og psykisk problem, altså ROP-
brukere, Figur 8 og Tabell 9. I gjennomsnitt fora alle brukere har 11 prosent individuell plan.  
Mottakerne kan ha andre former for systematisk oppføling så som kriseplaner, andre planer 
samt ansvarsgrupper. Brukere med ROP-lidelser har gjennomgående størst andel med planer 
eller ansvarsgruppe. Forskjellen mellom mottakerne er spesielt stor når det gjelder 
ansvarsgrupper. Mottakere med ROP-lidelser har dobbelt så stor andel med ansvarsgrupper 
som mottakere med kun psykiske helseproblemer, 44 mot 20 prosent. Dette viser at ROP-
brukere får en bedre systematisk oppfølging enn andre brukere. Sett på bakgrunn av 
levekårsområdene, tyder resultatene på at rusmottakere ha større behov for oppfølging, og 
spesielt ROP-brukere.  

 

 

Figur 8. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Planer og ansvarsgrupper. Prosent av 
alle mottakere, (N=23206). 
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Tabell 9. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Planer og ansvarsgrupper. Prosent av 
alle mottakere (N=23206) 

 Psykisk helseproblem Rusproblem 
 

Moderat Alvorlig Kun 
rusproblem 

Mindre 
alvorlig ROP 

Alvorlig ROP 

Nettverksplan 2 3 2 2 4 

Individuell plan 6 9 12 14 15 

Kriseplan 6 11 4 9 15 

Ansvarsgruppe, 
min. 1 gruppe 

15 25 34 43 47 

Andre planer 31 32 25 29 28 

Ingen planer eller 
ansvarsgruppe 

52 43 66 57 53 

Mottakere i alt 16928 14036 5911 12108 5187 
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Rusmiddelbruk og levekårsindeks 

Oversikt over betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler viser at alkohol brukes mest 
innen alle mottakerkategorier (brukere med kus rusproblemer og brukere med alvorlig og 
mindre alvorlig ROP). Høyest andel med alkohol er mottakere med kun rusproblem. Cannabis 
er det nest mest brukte rusmiddelet, med amfetamin å tredjeplass. Heroin og illegale LAR-
legemidler er minst brukt. Beregnet gjennomsnittlig antall rusmidler per person er størst blant 
mottakere med alvorlig ROP og LAR-mottakere. Antall rusmidler er lavest blant mottakere med 
kun rusproblemer, Figur 9, Figur 10 og Tabell 10. Innen alle mottakerkategorier øker 
levekårsindeksen med antall rusmidler; dess flere rusmidler man bruker, dess dårligere skårer 
man på levekårsindeksen. 

Figur 11 viser levekårsindeken for de ulike rusmidlene. Brukere av heroin har i gjennomsnitt 
den høyeste indeks-verdi, mens brukere av alkohol har lavest verdi. 

 

 

Figur 9. Mottakere med betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler. Prosent 
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Figur 10. Mottakere med betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler. Alle rusmidler. 
Prosent13  

Tabell 10. Mottakere med betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler. Prosent 
 

Kun rus Mindre 
alvorlig ROP 

Alvorlig 
ROP 

LAR 

Alkohol 62  58  57  27  

Cannabis 30  37  46  57  

Amfetamin 21  21  42  47  

Andre illegale legemidler 15  20  33  53  

Andre rusmidler 6  7  17  17  

Heroin 6  4  14  22  

illegale LAR legemidler 4  4  10  13  

Antall rusmidler i gjennomsnitt 
per person 

1,4  1,5 2,2  2,4  

N=13425. Dette representerer 58 av alle mottakere med rusproblem. Antall LAR-mottaker med 

betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler er 2264 mottakere, tilsvarer 48 prosent. 

 

                                                      
13 Prosentsummen blir over 100 fordi mottakerne kan bruk mer enn ett rusmiddel.  
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Figur 11. Rusmottakere med betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler etter 
levekårsindeks. 

 

 

 

 

  

Heroin
illegale

LAR-
legemidler

Andre
illegale

rusmidler
Amfetamin

illegale
legemidler

Cannabis Alkohol

Levekårsindeks 354 338 337 329 323 310 286

0

50

100

150

200

250

300

350

400

In
d

ex
Betydelig og svært omfattende bruk av rusmidler 

Levekårsindeks



 
 

26 
 

Mottakere med spesialisthelsetjenester 

Omfang av tjenester 

Opplysninger om tjenester fra spesialisthelsetjenesten gjelder tjenester personene har mottatt 
i løpet av det siste året før kartleggingen ble foretatt. Mottakere med psykiske helseproblemer 
mottar tjenester fra psykisk helsevern14 (PHV), mens mottakere med rusproblemer mottar 
tjenester både fra tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og fra psykisk helsevern. I tabellene 
opplyser vi om antall tjenester, og skiller mellom ingen tjeneste, en til to tjenester og tre 
tjenester eller flere. 

Tendensen er at mottakere med mer alvorlige helseproblemer for størst andel 
spesialisthelsetjenester, både fra TSB og fra PHV. 

Kartlegging av tjenester fra TSB, viser at nær halvparten av mottakere med kun rusproblemer 
ikke mottar noen tjenester. Mottakere med ROP-problemer mottar flere tjenester, spesielt er 
andelen med tre eller flere tjenester høy blant ROP-mottakere. Andelen som mottar tre eller 
flere tjenester er størst blant ROP-mottakere med 15 prosent for mindre alvorlig ROP og 28 
prosent for alvorlig ROP, Figur 12.  

I psykisk helsevern får nær 40 prosent av mottakere med psykisk helseproblem tjenester. 
Mottakere med alvorlig helseproblem får klart størst andel tjenester, Figur 13.  

En andel på 30 prosent av mottakere med rusproblemer får tjenester i psykisk helsevern. 
Mottakere med kun rusproblem får få tjenester, mens mellom 33 og 45 prosent av mottakere 
med ROP-lidelser mottar tjenester fra psykisk helsevern, Figur 14. 

 

 

Figur 12. Mottakere med rusproblemer og med tjenester i TSB. Prosent (N=23206) 

 

 

                                                      
14 En andel på 2,8 prosent av mottakere med psykisk helseproblem er registrert med tjenester i TSB. Dette kan 
skyldes utilstrekkelig kapasitet i PHV i noen geografiske områder eller andre forhold. 
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Figur 13. Mottakere med psykiske helseproblemer i psykisk helsevern. Prosent (N=30964) 

 

 

Figur 14. Mottakere med rusproblem i psykisk helsevern. Prosent (N=23206) 

Tjenestemottakere og levekårsindeks 

Vi har undersøkt mottakerne i spesialisthelsetjenesten etter levekårsindeks både i TSB og PHV. 
Hovedmønsteret er at mottakere med høyest indeks, altså de dårligste levekårene, får akutt- 
og ambulante tjenester. Mottakere i med dag-, døgn- og poliklinisk behandling har langt bedre 
levekår. Ser vi på rusmottakerne, har mottakere i LAR lavest indeks, dvs. de beste levekårene, 
Figur 15. 

Rusmottakere i psykisk helsevern med akutt tjenester og act/fact har de dårligste pasientene 
målt etter levekårsindeksen, mens mottakere med polikliniske tjenester har de beste 
levekårene, Figur 16.  
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Blant mottakere med psykiske helseproblemer i psykisk helsevern har personer med act/fact-
tjenester dårligt helse målt med levekårsindeksen, mens personer med akutt-tjenester har best 
helse, Figur 17. 

I Figur 18 sammenlignes levekårsindeksen for rusmottakere og mottakere med psykiske 
helseproblemer for de ulike tjenestene. Rusmottakere har høyest indeks-verdi, dvs. de dårligste 
levekårene innen alle tjenestene.  

 

Figur 15. Rusmottakere i TSB etter levekårsindeks. 

 

 

 Figur 16. Rusmottakere i psykisk helsevern etter levekårsindeks. (N=6874) 
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Figur 17. Mottakere med psykiske helseproblemer i psykisk helsevern etter levekårsindeks.  

Alle mottakere i PHV og TSB 

En sammenligning mellom mottakere med rusproblemer og psykisk helseproblemer i PHV og 
TSB viser at mottakere i TSB har de dårligste levekårene i samtlige tjenestetilbud, se Figur 18. 

 

Figur 18. Mottakere etter levekårsindeks. Sammenligning mellom psykisk helsevern (PHV) og 
tverrfaglig spesialiserte tjenester (TSB). 

Sammendrag og diskusjon 

Noe av bakgrunnen for utviklingen av mottakere med psykiske helseproblemer er knyttet til 
nedbygging av institusjonsplasser i de psykiatriske sykehusene fra 1980-tallet. En konsekvens 
var at kommunene fikk et større ansvar for denne gruppen pasienter mht. bolig, helse- og 
omsorgstjenester. Dette hadde bl.a. sammenheng med mangler ved tjenestene dokumentert i 
stortingsmeldingen «Åpenhet og helhet» fra 1996-97. Like etter ble opptrappingsplanen for 
psykisk helse vedtatt (St.prp. nr. 63 (1997-98), gjennomført i perioden 2001 – 2009. Evaluering 
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av planen viste positive resultater, bl. a. at ressursinnsatsen i kommunene hadde økt. Psykisk 
syke hadde fått bedre bostandard i løpet av opptrappingsperioden og det ble bygd et betydelig 
antall nye boliger. Det ble imidlertid ikke lettere for alvorlig psykisk syke å skaffe seg arbeid, og 
deltakelsen i fritidsaktiviteter var ikke var blitt bedre. 

Rusfeltet gjennomgikk omorganiseringer på andre måter. Staten overtok 
spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene i 2001/2002, og tjenester til rusavhengige ble 
organisert i en tverrfaglig spesialisert behandling i 2004, (TSB). Men også innen rusfeltet var 
myndighetene og brukerorganisasjoner oppmerksom på svakheter i tjenestene, og 
forbedringer ble vedtatt i en opptrappingsplan for rusfeltet (Prp. 15 S (2015 – 2016), som nå er 
under gjennomføring. 

Psykiske helsetjenester og rustjenester (inkludert ROP-lidelser), har fulgt ganske ulike 
utviklingsforløp og med hjemmel i ulike lover, men er i dag på kommunalt nivå samlet i lov om 
helse- og omsorgstjenester og lov om NAV-tjenester i kommunene. Dette gir grunnlag for å gi 
en mer samlet oversikt over statistikken fra BrukerPlan.  

Tjenestene er ikke bare påvirket av nasjonale omorganiseringer og opptrappingsplaner, men 
også av tiltak fra Helsedirektoratet og selve etableringen av BrukerPlan i 2006/7 og formidling 
av resultater fra BrukerPlan til kommunene, andre offentlige instanser og media. En 
undersøkelse i kommunene viser at et flertall kommuner har brukt kartlegginger fra BrukerPlan 
til utvikling av tjenestetilbudet og endringer i arbeidet med brukerne (Lønning T. 2018).  Dette 
dokumenteres og i evalueringen av opptrappingsplanene for rusfeltet i 2018 (Skog Hansen et 
al 2018). 

I alt er det registrert nær 31000 tjenestemottaker med psykiske helseproblemer og drøyt 23000 
med rusproblemer i BrukerPlan (2017). Totaltallene kan variere noe fra år til år, i stor grad 
avhengig av antall kommuner som rapporterer tjenestemottakere. Per 1000 innbyggere i 
kommunene tilsvarer dette 10,5 mottakere med psykiske problemer og 6,8 med rusproblemer. 
Forekomsten per 1000 innbyggere variere lite fra år til år. BrukerPlan dekker 80 prosent av 
befolkningen 18 år og over i landet (BrukerPlan Årsrapport 2017).  

Et moment å ta hensyn til er at mottakere endrer status fra år til år. En analyse av et panel 
mottakere viser at en del mottakere skifter status fra det ene året til det andre. Noen skårer 
dårligere fra et år til et annet, mens andre skårer bedre. Ser vi f. eks. på boligsituasjon, er andel 
med grønn skåre ganske stabil fra et år til ett annet. Av mottakere med rød skåre på bolig 
(bostedsløse) skårer bare 38 prosent rødt fra det ene året til det andre. De resterende 62 
prosentene har forbedret situasjonen til fra rødt til gult eller til grønt. Andre eksempler viser at 
levekårsindeksen endres betydelig fra et år til et annet.  Noen forbedrer sine levekår, andre 
forverrer levekårene, og for mange er levekårene uendret (Lie og Stevenson 2017). I tolkingen 
av analysene av data fra 2017 i denne rapporten må vi ta høyde for at gradering av mottakere 
etter levekårsindeksen vil variere over tid. En mottaker med alvorlig ROP-lidelse ett år kan 
endres til mindre alvorlig året etter. 

I tidligere årsrapporter og i kommunale rapporter er det gitt atskilte statistiske oversikter over 
mottakere med rusproblemer (inkludert mottakere med samtidige rus- og psykiske 
helseproblemer) og mottakere med kun psykiske helseproblemer. I et temahefte fra BrukerPlan 
(Lie 2017) er det foretatt en sammenligning mellom mottakere med kun rusproblemer og er 
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mottakere med ROP-lidelser15).  Konklusjonen var at mottakere med ROP-lidelser skåret 
dårligst på levekår. 

I rapporten som foreligger her, basert på statistikk fra 2017, gjennomføres en mer detaljert 
sammenligning mellom mottakere med rusproblemer og mottakere med psykisk 
helseproblemer. Til forskjell for tidligere rapportering, brukes her reviderte kategorier for 
mottakerne, hvor det legges her mer vekt på grad av alvorlighet av problemene i analysene.  

Brukere med rusproblemer er deles i denne analysen inn i tre kategorier: mottakere med kun 
rusproblemer, mottakere med mindre alvorlig samtidige rus- og psykiske helseproblemer og en 
gruppe med de alvorligste samtidige helseproblemene. 

Mottakere med psykiske helseproblemer er deles inn i to kategorier etter alvorlighet: 
mottakere med mindre alvorlig problem og med svært alvorlig problem. 

Oversikt over de reviderte kategoriene: 

Kategorier tjenestemottakere frem til 
2017 

Reviderte kategorier tjenestemottakere 
f.o.m 2018 

Kun rusmottakere Kun rusmottakere 

Mottakere med samtidig rus- psykiske 
helseproblemer: 

 

 1 Mottakere med mindre alvorlig ROP 

 2 Mottakere med alvorlig ROP 

Mottakere med kun psykiske 
helseproblemer: 

 

 1 Mottakere med moderate psykiske 
helseproblemer 

 2 Mottakere med alvorlige psykiske 
helseproblemer 

Inndelingen i reviderte kategorier blir den nye malen for standard-tabeller i årsrapporten for 
2018.  

I tidligere statistikk for rusmottakere i BrukerPlan er levekårsområdene psykisk helse og 
rusmiddelbruk gitt større vekt enn de seks andre levekårsområdene. Statistikk for mottakere 
med kun psykiske helseproblemer er ikke vektet. For å kunne sammenligne de to gruppene 
med samme målestokk, har vi fjernet vekting av levekårsområdet psykisk helse og 
rusmiddelbruk for rusmottakere i analysene i denne rapporten.  

De reviderte kategoriene gir et mer nyansert bilde av forholdene for tjenestemottakerne. 
Kategoriene gir bedre informasjon til myndighetenes vurderinger av situasjonen og et bedre 
grunnlag for prioriteringer og utforming av tiltak. 

Resultater  

Resultater fra BrukerPlan har vist betydelige forskjeller i levekårene til brukerne. Dess dårligere 
skåre på levekårsindeksen dess dårligere situasjon på de enkelte levekårsområdene. Dette har 

                                                      
15 Definisjon av ROP-lidelser i BrukerPlan er tilpasset nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet (IS-1948). 
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vært kjent tidligere, men med de nye brukerkategoriene ser vi mer detaljert status for 
mottakergruppene i levekårssammenheng. I motsetning til tidligere statistikk fra BrukerPlan 
kan vi nå sammenligne brukere med kun psykisk helseproblemer og med rusproblemer direkte 
med samme målestokk, og vi kan sammenligne mer detaljerte brukerkategorier. Dette vil være 
til hjelp både for informasjon om status på nasjonalt nivå, men også på kommunalt nivå, når de 
nye brukerkategoriene blir implementert i den kommunale statistikken.  Sammenligningen 
viser at brukere med kun psykiske helseproblemer har bedre levekår enn brukere med 
rusproblemer.  

Den gjennomgående tendensen er at mottakere med kun rusproblemer kommer best ut i 
levekårssammenheng, mens mindre alvorlig ROP og alvorlig ROP kommer skårer dårligst. 
Tilsvarende for mottakere med psykiske helseproblemer; mottakere med mindre alvorlige 
problemer skårer dårlige enn mottakere med alvorlige problemer.  

Eksempelvis ser vi at mottakere på levekårsområdet ‘sosial fungering’ skårer brukere med 
‘alvorlig ROP’ langt dårligere enn både brukere med mindre alvorlig ROP og med kun 
rusproblemer. Andel med rød skåre er 38 prosent fro alvorlig ROP mot bare to prosent for 
mottakere med kun rusproblemer. For mottakere med kun psykisk helseproblemer en 
tendensen den samme. Mottakere med de alvorligste helseproblemene har de dårligste 
levekårene.  

Det generelle mønsteret er at mottakere med kun rusproblemer og mottakere med moderate 
psykiske helseproblemer skårer best på levekår og på flere andre områder.  

Den samlede levekårsindeksen fanger opp forskjellene og viser at brukere med alvorlig ROP 
skiller seg tydelig ut. Skåre med indeksen «blålys» viser at mottakere med moderat psykisk 
helseproblem ikke skårer så dårlig, mens mottakere med alvorlig psykisk helse problem har åtte 
prosent blålys, som er relativt lavt. Blant mottakere med kun rusproblem og med mindre 
alvorlig ROP skårer ingen i kategorien blålys. Mottakere med alvorlig ROP derimot skårer relativt 
høyt, med 61 prosent blålys og 39 prosent med rød skåre.   

Et mindretall av brukerne er i arbeid, enten gjennom NAV eller i ordinær arbeid; i gjennomsnitt 
åtte prosent av alle mottakere. Størst andel brukere i arbeid har mottakere med psykisk 
helseproblem eller kun rusproblem. Lavest andel i arbeid har alvorlig ROP-mottakere med kun 
to prosent. 

Under 10 prosent er i utdanning, men også her alvorlig ROP lavest andel. 

Et flertall av mottakerne har økonomisk trygdeytelser i form av midlertidig-, varig trygd eller 
økonomisk sosialhjelp. Selv om forskjellene er små, har mottakere med psykisk helseproblem 
eller kun rusproblem lavest andel med slike ordninger, mens ROP-mottakere har en høyere 
andel. 

Når det gjelder spesialisthelsetjenester, er hovedmønsteret at dess mer alvorlige 
helseproblemer, dess flere tjenester har mottakerne fått. Rusmottakere har i gjennomsnitt fått 
flere tjenester enn mottakere med psykiske helseproblemer. At de dårligste mottakerne, målt 
med levekårsindeksen, får flest tjenester tyder på at prioriteringene i spesialisthelsetjenesten 
fungerer.  

Resultatene viser at rusmottakerne skilles i tre klart ulike kategorier når det gjelder 
levekårområder, kilde til livsopphold, handlingsplaner og spesialisthelsetjenester. Statistikken 
gir grunnlag for bedre innsikt i problemområdene for mottakerne og bedre grunnlag for tiltak 
og innsatser. 
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Resultatene for mottakere med psykiske helseproblemer viser at situasjonen for denne 
gruppen er bedre enn for rusmottakerne, men at det er et tydelig skille mellom mottakere med 
moderate og alvorlige helseproblemer.  

Det er ROP-mottakere som henger mest etter og klarer seg dårligst på flere levekårsområder. 
Kombinasjonen rusproblem og psykisk helseproblem er langt mer alvorlig enn psykisk 
helseproblem alene. ROP-mottakerne skårer og dårligere på levekåraområdet ‘psykisk helse’ 
enn mottakere med kun psykiske helseproblemer.   

Sett på bakgrunn av ulike rammebetingelser og innsatsfaktorer for mottakere med kun psykiske 
helseproblemer og mottakere med rusproblemer, er det som forventet at opptrappingsplanen 
for personer med psykisk helseproblemer har påvirket situasjonen for mottakerne.  Mottakere 
med kun psykiske helseproblemer skårer i gjennomsnitt bedre på levekårsindeksen og på flere 
levekårsområder enn rusmottakerne. På den andre siden kunne vi og forvente at innsatser for 
rusmottakere skulle kunne jevne ut disse forskjellene. Rusmottakerne henger imidlertid etter 
mottakere med psykiske helseproblemer på de fleste levekårsområdene. Spesielt mottakeren 
med ROP-lidelser kommer dårlig ut på levekårsindeksen. Mottakere med ROP-lidelser har et 
betydelig velferdstap sammenlignet med mottakere med kun psykiske helseproblemer. Det er 
en utfordring for helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten å utvikle et tilbud som 
gir personer med ROP-lidelser like bra levekår som mottakere med psykiske helsetjenester. 
Iverksettingen av opptrappingsplanene for rusfeltet kan bidra bedre balanse i levekår mellom 
de to gruppene tjenestemottakere. 
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Vedlegg 1 Levekårsområder. Hjelpetekst 

 

 Grønn 

Grønn 

Gul 

Gul 

Rød 

Rød 

 

Bosituasjon Permanent og tilfredsstillende bosituasjon 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 varig trygd, 

eventuelt supplert med økonomisk sosialhjelp 

eller andre midlertidige stønader. 

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 

offentlige økonomiske stønader 

og/eller illegale inntekter. 

Meningsfull 

aktivitet  
I tilstrekkelig grad i meningsfull aktivitet f.eks. i 

arbeid, utdanning eller andre aktiviteter  

Er i noen, men ikke i tilstrekkelig grad, i 

meningsfull aktivitet 

Er i svært lite eller ingen form for 

meningsfull aktivitet 

Fysisk helse Har ikke fysiske helseplager med alvorlige 

konsekvenser for den daglige fungering 

Har noen fysiske helseplager som gir 

alvorlige konsekvenser for den daglige 

fungering og/eller for framtidig 

helsetilstand. 

 

Psykisk helse Psykiske helseproblemer uten noen alvorlig 

konsekvenser for funksjonsnivå og/eller 

relasjon til andre. 

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 personlig 

hygiene. 

Alvorlig funksjonssvikt og 

sviktende krefter, motivasjon 

og/eller ferdigheter i forhold til 

krav fra omgivelser og til egen 

omsorg (for eksempel daglige 

gjøremål og personlig hygiene) 

som konsekvens av den psykiske 

helsetilstand.  

Rusmiddel- 

bruk 
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 mottakeren i noen grad 

kan forutse og begrense de mest 

alvorlige konsekvensene. 

Svært omfattende bruk av 

rusmidler, med svært alvorlige 

konsekvenser for den daglige 

fungering. Mottakeren er helt 

grenseløs, slik at mottakeren 

ikke klarer å forutse eller 

begrense konsekvensene 

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 

Nettverk Har vanlige relasjoner til sosiale nettverk som 

familie, barn, venner, frivillige organisasjoner 

og/eller arbeidsliv 

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 
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Vedlegg 3 Vedleggstabeller 

Levekårsområdene 
 

 

 

Figur 19.  Mottakere med rus og psykiske helseproblemer. Levekårsområdet meningsfull 
aktivitet. Prosent 

 

Figur 20. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Fysisk helse. Prosent 
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Alvorlig
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Psykisk
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Meningsful laktivitet Grønn 72% 17% 51% 31% 8%

Meningsful laktivitet Gul 27% 55% 32% 46% 32%

Meningsful laktivitet Rød 1% 28% 15% 23% 60%
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Figur 21. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Psykisk helse. Prosent 

 

 

Figur 22. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Rusmiddelbruk. Prosent 
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Figur 23. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Sosialt nettverk. Prosent 

 

 

Figur 24. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Eksempel på inndeling basert på 
kombinasjon av varighet av psykiske helseproblemer og levekårsområdet ‘psykisk helse’. Tall 
fra to fylker i 2018. 

  

Moderat Alvorlig Kun rus
Mindre

alvorlig rop
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Psykisk helseproblem Rusproblem

Grønn 66% 13% 53% 26% 6%

Gul 33% 69% 44% 67% 62%
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Figur 25. Mottakere med rusproblemer og psykisk helseproblemer.  Planer og ansvarsgrupper. 
Prosent 

 

 

Figur 26. Mottakere i psykisk helsevern. Prosent av alle mottakere. 

(Psykisk helseproblem, N=30954 Rusproblem, N=23206). 

 

Individuell plan Kriseplan Nettverksplan Andre planer Ansvarsgruppe

Moderat hesleproblem 6% 6% 2% 31% 15%
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Figur 27. Mottakere med rusproblem i TSB. Andel av alle mottakere (N=23206) 

 

Tabell 11. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer.  VARIMAX rotert komponentanalyse. 
Faktor matrise.  

 
Rusproblemer Psykiske helseproblemer 

 
Faktorer 

 
1  

Sosiale 
forhold og 

helse 

2  
Materielle 

forhold 

1  
Sosiale 

forhold og 
helse 

2  
Materielle 

forhold 

Bolig 0,02 0,80 0,04 0,81 

Meningsfull aktivitet 0,55 0,5 0,64 0,34 

Økonomi 0,17 0,75 0,19 0,76 

Fysisk helse 0,60 -0,10 0,40 0,07 

Psykiskhelse 0,71 0,11 0,70 0,05 

Rusing 0,55 0,36 - - 

Sosial fungering 0,79 0,20 0,82 0,07 

Sosialt nettverk 0,75 0,23 0,79 0,13 
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Tabell 12. Mottakere med rus- og psykiske helseproblemer. Korrelasjonsmatrise.  

Levekårsområer 
 

Bolig  Øko-

nomi 

Sosial 

fun-

gering  

Sosialt 

nett-verk  

Psykisk 

helse 

Menings-

full 

aktivitet  

Fysisk 

helse   

Rus-

middel-

bruk 

Bolig  1 
       

Økonomi  0,31 1 
      

Sosial fungering  0,21 0,27 1 
     

Sosialt nettverk 0,21 0,27 0,63 1 
    

Psykiskhelse  0,16 0,22 0,51 0,43 1 
   

Meningsfull 

aktivitet  

0,30 0,38 0,45 0,47 0,36 1 
  

Fysiskhelse  0,08 0,12 0,27 0,28 0,25 0,28 1 
 

Rusmiddelbruk 0,22 0,30 0,39 0,35 0,35 0,41 0,27 1 

Faktor score 0,80 0,75 0,79 0,5 0,72 0,5 0,59 0,50 

Faktornavn 1. Bolig og 

økonomi 

2. Sosiale forhold og helse 
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