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Sammendrag 
 
Hensikten med utarbeidelse av helhetlig russtatistikk er å bidra til styringsdata for Oslo kommune 
som helhet og for hver enkelt bydel knyttet til tjenestetilbud for rusmiddelavhengige. Bydelene har 
pr i dag mange krav til rapporteringer, og det er viktig å benytte de data som foreligger for å vurdere 
om dette er tilstrekkelig og nødvendig informasjon for å tilrettelegge for «morgensdagens 
rusomsorg». Dataene baserer seg på allerede eksisterende rapporteringer: BrukerPlan (8 bydeler 
deltok i 2015), Boligsosial kartlegging, Nasjonalt pasientregister, IS 24/8 (ressurs- og 
kompetanseoversikt) samt innhentede tall fra Velferdsetatens, Sykehjemsetatens og Barne- og 
familieetatens arbeid med målgruppen.  

Det er viktig å gjøre oppmerksom på at formål for, og kvalitet på rapporteringene er ulik.  Som det 
fremkommer i foreliggende rapport er ikke alle rapporteringene av like god kvalitet, og det er behov 
for ytterligere arbeid for å sikre korrekte tall for at dette skal gi et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for 
utforming av tjenestetilbud for målgruppen.  

Eksisterende rapporteringer fra BrukerPlan og IS 24/8 skal benyttes av sentrale myndigheter for å 
følge med på utvikling knyttet til tiltak og ressursinnsats initiert i Opptrappingsplan for rusfeltet. 
Arbeid for å sikre at alle bydeler ser nytteverdi av kartlegging via BrukerPlan samt sikre kvalitet i de 
øvrige rapporteringene er derfor nødvendig.  

Antall personer 

Å gi et korrekt anslag for antall personer som får kommunale- eller spesialisthelsetjenester på 
bakgrunn av rusmiddelproblemer er utfordrende. Dersom man tar utgangspunkt i BrukerPlan 
kartleggingen som ble gjennomført av åtte bydeler i 2015, har de gjennomsnittlig 6,9 kartlagte pr 
1000 innbygger 18 år eller eldre. Det er store forskjeller mellom bydelene. Bydelene Gamle Oslo, 
Sagene og Stovner har mellom 10 - 11 kartlagte pr 1000 innbygger, mens bydelene Frogner, Ullern og 
Vestre Aker har om lag 3 kartlagte pr 1000 innbyggere.  

I Norge var gjennomsnittlig 7,7, kartlagte pr 1 000 innbyggere,- altså høyere andel enn kartlagte 
bydelene i Oslo. Det er grunn til å anta at gjennomsnittlig prevalens i Oslo er høyere enn 
landsgjennomsnittet. Dersom man legger landsgjennomsnittet til grunn, er det mer enn 5 000 
innbyggere i Oslo som mottar kommunale tjenester på grunn av rusmiddelmisbruk. 

Det er 1 377 personer som har hatt ett eller flere opphold ved Velferdsetatens (VEL) rusinstitusjoner i 
2015. Til sammen har de hatt over 4000 tiltak/inntak. Tre av fire av tiltakene/inntakene var ved 
akutt- eller korttidsinstitusjoner. 80 personer har hatt 10 eller flere inntak i VELs rusinstitusjoner, og 
tiltak/inntak for disse 80 personene utgjør nær 30 % av alle tiltak/inntak.  

Tall fra Nasjonalt pasientregister (NPR) viser at det i 2015 var nærmere 3 500 innleggelser i 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er relativt stabile tall for antall innleggelser fra 2013- 2015. 
Gjennomsnittlig liggedøgn er 28 døgn, noe som er ett par døgn lenger enn i 2013 og 2014.  

Gjennom BrukerPlan fremkommer at man vurderer at 70% av de kartlagte har både rus- og psykiske 
problemer. Det er variasjoner mellom bydelene. Bydel Gamle Oslo vurderer at 59% har samtidig rus- 
og psykiske problemer, mens Bydel Stovner mener dette dreier seg om 82% av de kartlagte. På 
landsbasis er tre av fire av de kartlagte vurdert med både rus- og psykiske problemer.  
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Forskjellige behov? 

Ut fra tall fra BrukerPlan, NPR og VEL fremkommer at de vestlige bydelene har lavere andel av 
befolkningen som mottar tjenester på bakgrunn av rusmiddelmisbruk enn sentrumsbydeler og de 
østlige bydelene. Det er grunn til å anta at dette er et resultat av ulik befolkningssammensetning og 
levekår.  

Samtidig ser vi gjennom kartlegging i BrukerPlan at vurdering av alvorlighetsgrad og problemomfang 
innen de ulike funksjonsområdene for brukerne er ulik. Bydel Alna har gjennomsnittlig antall 
kartlagte, men kartleggerne vurderer at andelen brukere med høyt problemomfang innenfor 
funksjonsområdene rus, fysisk og psykisk helse, sosialt, nettverk, arbeid og økonomi er større enn i 
de andre bydeler. I Bydel Sagene er andelen av befolkningen som ble kartlagt høy, men prosentvis 
færre brukere ble vurdert med stor alvorlighetsgrad.  

Dimensjonering og innretning av tjenestetilbud må vurderes ut fra hvilke behov befolkningen i den 
enkelte bydel har.  

Fysisk og psykisk helse 

Henholdsvis 11 % (201 personer)og 18 % (350 personer) er gjennom BrukerPlan vurdert å ha alvorlige 
fysiske plager og alvorlig funksjonssvikt på bakgrunn av psykiske helseproblemer. Andelen med 
alvorlig funksjonssvikt innen fysisk og psykisk helse er to prosent høyere enn gjennomsnittet for 
landet.  
 
En av tre av de kartlagte gjennom BrukerPlan har blitt utsatt for vold og/eller har utsatt andre for 
vold, - dette er langt høyere enn landsgjennomsnittet i 2014. Ved VELs rusinstitusjoner ble 174 
personer utskrevet med øyeblikkelig virkning pga vold, trusler om vold eller våpenbesittelse i 2015. 
 
Bolig 

Gjennom boligsosialkartlegging der alle bydeler rapporterte, fremkom at 520 husstander var 
registrert uten bolig.  
 
Gjennom BrukerPlan der 8 bydeler kartla, fremkom at 233 personer var bostedsløse1 mens 466 
personer ikke hadde permanent og/eller tilfredsstillende boforhold.   
 
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) fant i 2012 at det var 1 320 bostedsløse personer i 
Oslo. Dette inkluderer alle bostedsløse, men en stor andel av disse har en livssituasjon preget av 
rusmiddelmisbruk.  
 
Rapporteringsdataene viser at bydelene har ulik tilgang til boliger. De vestlige bydelene har lavere 
antall kommunalt disponerte boliger, og dette bidrar til særlige utfordringer for rusavhengige som 
har behov for egen bolig. Tall for hvor mange av VELs beboere som flytter i egen leilighet fordelt på 
bydelene viser det samme mønsteret.   

 

                                                           
1 NIBR definerer bostedsløs på denne måten: En person regnes som bostedsløs dersom han eller hun ikke disponerer egen 
eid eller leid bolig. Se vedlegg for mer utførlig definisjon. 
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Eldre brukere og dårligere helse 

Ut fra foreliggende tall fra BrukerPlan i Oslo sammenlignet med Norge som helhet, fremkommer at 
alvorlighetsgraden vurderes som mer alvorlig i Oslo enn landet som helhet. Noe av forklaringen kan 
være at de brukerne som er kartlagt i Oslo er noe eldre enn landet for øvrig. Videre er flere enn 
landsgjennomsnittet av de kartlagte i LAR behandling i Oslo. Vi vet at rusmiddelmisbrukere får 
helseutfordringer i tilknytning til alder tidligere enn andre.  

Unge og unge voksne 

Det finnes ikke gode nok oversikter over antall barn og unge som mottar tjenester på bakgrunn av 
egen rusproblematikk i denne rapporten. Dette skyldes blant annet at vi har valgt i denne omgang å 
ikke innhente registreringer fra barne- og ungdomstjenester i bydel. En stor andel av unge som blir 
observert av Uteseksjonen bor utenfor Oslo.  

Behov for styringsdata 

Ved å sammenfatte kartlegginger/registreringer og data for Oslo i årene som kommer kan vi følge 
tendenser og endringer over tid. Dette kan være et viktig bidrag for å følge utviklingen hos personer 
som mottar tjenester for sitt rusmiddelmisbruk, og vil være viktige styringsdata for å styre innsatsen 
ut fra reelle behov.  

 

 

 

 

 

 

Denne rapporten er utarbeidet av ansatte i Velferdsetaten: Kari Fauchald (Rustjenester og 
tilrettelagte boliger) har skrevet rapporten med bistand fra Ragnhild Audestad (Korus Oslo), Kathrine 
Paulsen (Forebygging og sentrumsarbeid), Liselotte Flatabø (TT- og boligsosialavdeling) og Lars Petter 
Jensen (Anskaffelses- og tilskuddsavdelingen). 

Vi ønsker å takke Martin Fjordholm (EHS) og Lars Rønning (Helse Sør-Øst) for deres bidrag til data og 
analyse av NPR data. 

 

 

Oslo, august 2016 

Kari Fauchald, spesialkonsulent Velferdsetaten 
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1 Innledning 
 

Velferdsetaten har fått i oppdrag fra Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS) å 
lage helhetlig russtatistikk for Oslo kommune. Hensikten er å gi styringsdata for Oslo kommune som 
helhet og for hver enkelt bydel. Denne rapporten sammenstiller data for personer som mottar 
tjenester for rusmiddelmisbruk i 2015, og er basert på allerede eksisterende rapporteringer. Det er 
første gang rapporteringer sammenstilles på denne måten i Oslo kommune, og det må derfor 
vurderes om rapporten gir nødvendige og adekvate styringsdata.  

Russtatistikken omfatter: rusmiddelmisbrukere som søker eller får kommunale tjenester og/eller 
spesialisthelsetjenester på grunn av gjentatt bruk av alkohol, narkotika og/eller legemidler.  

Overordnet formål med russtatistikken er: å gi korrekte nøkkeltall og grunnlagsdata slik at 
kommunen kan tilby tjenester som er tilpasset brukernes reelle behov.  

Målet er å gi: 

• Styringsinformasjon for Byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS), 
bydelene og etater knyttet til behov, tilbud og endringer i brukernes behov 

• Bidra til bedre samordning/samarbeid mellom bydel og etater når det gjelder utforming av 
tjenestetilbud 

• Danne grunnlag for en bedre samordning/samarbeid mellom tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) og kommune 

Denne rapporten er basert på følgende eksisterende rapporteringer: 

• BrukerPlan: Dette er en kartlegging av brukere som mottar tjenester av bydelene på 
bakgrunn av problematikk knyttet til rus eller rus og psykisk helse. BrukerPlan ble 
gjennomført i åtte bydeler i 20152. 

• Boligsosial kartlegging (GOBO): Personer uten egnet bolig eller personer som står i fare med 
å bli det i løpet av de neste seks måneder blir årlig kartlagt av bydelene. 

• Velferdsetatens fagsystem: Gir oversikt over brukere og beboere ved Velferdsetatens 
tjenestetilbud. 

• Nasjonalt pasientregister: Gir oversikt over antall innleggelser i spesialisthelsetjenesten som 
får behandling på grunn av rus eller rus og psykiske lidelser. 

• IS24/8: En ressurs- og kompetanseoversikt over kommunale rustjenester rapportert av bydel 
• I tillegg har vi innhentet oversikt over tjenestetilbud overfor barn og unge som mottar 

tjenester eller er registrert på bakgrunn av rusmiddelbruk fra Barne- og familieetaten samt 
tjenestetilbud til rusmiddelmisbrukere fra Helseetaten og Sykehjemsetatens. 

Det å benytte allerede eksisterende rapporteringen kan by på en del utfordringer, da både 
rapporteringene er laget for annet formål samt at kvaliteten på rapporteringene er varierende. Både 
BrukerPlan og boligsosial kartlegging er basert på at ansatte i bydelene gjennomfører kartleggingen. 
Det er dermed de ansattes vurderinger av brukernes livssituasjon, styrker og problemomfang som 

                                                           
2 Alle bydelene i Oslo var invitert til å gjennomføre kartlegging gjennom Brukerplan i 2015, og følgende åtte bydeler 
gjennomførte kartleggingen: Alna, Frogner, Gamle Oslo, Sagene, Stovner, Ullern, Vestre Aker og Østensjø.  
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fremkommer gjennom kartleggingen. Det er ulikt hvilke tjenester i bydel som gjennomfører 
kartleggingen, og dette har innvirkning på hvem som blir kartlagt. De ansatte i bydelene kan også 
vurdere og gradere brukernes problemomfang ulikt.  

Rapporteringen i IS 24/8 er tilrettelagt slik at bydelene kan velge mellom å rapportere separat eller 
samlet for kategoriene rus og psykiske lidelser. Det er 14 av 15 bydeler som har svart på hele 
undersøkelsen, en bydel har bare svart på noen spørsmål innledningsvis. Ettersom de fleste bydeler 
har valgt å rapportere samlet for rus og psykisk helse er det ikke mulig å vurdere ressursbruk og 
kompetansefordeling i kommunalt rusarbeid isolert sett. 

Fra sykehus og institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) rapporteres 
aktivitetsdata for 2015 til Norsk pasientregister (NPR).  Rapporteringen til NPR er regulert av NPR-
forskriften, og denne tydeliggjør rapporteringsplikten for behandlingssteder som gir helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten. I dette ligger krav om bruk av gjeldende kodeverk, rapporteringsformat, 
rutiner, frister samt behandlingsstedenes ansvar for sikring av kvalitet og kompletthet før 
oversending til NPR.  Datagrunnlaget fra TSB er ifølge rapport fra Helsedirektoratet ikke komplett på 
alle områder (Helsedirektoratet 2015). 

Oppbygging av rapporten 

I kapittel 2 finner du nøkkeltall for Oslo kommune mens i kapittel 3 finner du nøkkeltall for bydelene. 
Disse to kapitlene sammen med avslutningskapittelet; Trender og utfordringer oppsummerer 
hovedinnholdet i rapporten.  

I kapitlene 4 – 11 vil følgende tema belyses: levekår og brukermedvirkning, rus, bolig, 
institusjonsopphold i VEL og TSB, fysisk og psykisk helse, sosial fungering og nettverk, arbeid og 
økonomi, ungdom og unge voksne samt eldre.  

Kapittel 13 ser på årsverksinnsats i bydelen. De metodiske utfordringene og avgrensninger vil bli 
nærmere beskrevet i kapittel 14.  
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2 Nøkkeltall for Oslo kommune 
 

Det er utfordrende på finne tall for hvor mange rusmiddelmisbrukere som samlet sett får tjenester 
fra bydel, etater og spesialisthelsetjenesten i Oslo. Gjennom Nasjonalt pasientregister opereres med 
antall opphold, men ikke antall unike pasienter. Pasienter blir henvist blant annet fra fastlegen, og 
det er dermed ikke gitt at alle som mottar spesialisthelsetjenester samtidig mottar tjenester fra 
bydel. Gjennom BrukerPlan blir antall personer som mottar bistand kartlagt, men hvilke instanser 
som kartlegger er avgjørende for hvem som blir kartlagt. Alle som bor i Velferdsetatens og 
Sykehjemsetatens institusjoner mottar bistand fra bydel, og er kartlagt gjennom BrukerPlan.   

Gjennom BrukerPlan har åtte bydeler kartlagt personer som mottar tjenester på grunn av rus eller 
rus og psykiske lidelser. I disse bydelene er til sammen 1 943 personer kartlagt. Dette gir et snitt på 
6,9 brukere pr 1000 innbyggere 18 år og eldre. Det fremkommer imidlertid at det er til dels store 
ulikheter bydelene imellom, - fra 2,9 brukere pr 1 000 innbyggere i bydel Ullern til 11 brukere pr 1 
000 innbyggere i bydel Gamle Oslo. De vestlige bydelene har lavere prevalens3 enn 
sentrumsbydelene og de østlige bydelene.  

 
Fig 1: Antall brukere kartlagt gjennom BrukePlan og prevalens (Kilde: BrukerPlan).  
*Befolkningstall for innbyggere i gjeldende bydeler 18 år og eldre. 

Forekomsten av brukere i landet som helhet er i 2015 7,7 per 1 000 innbyggere, - altså en høyere 
prevalens enn i bydelene som gjennomførte BrukerPlan i Oslo. KORFOR beregner antall brukere for 
alle landets 428 kommuner til 28 000 (BrukerPlan-statistikk 2015). 

I og med at syv bydeler ikke har gjennomført BrukerPlan kartleggingen, er det ikke mulig å gi et 
eksakt overslag over hvor mange brukere bydelene samlet sett gir et tilbud til. Dersom man antar at 
gjennomsnittlig prevalens for de åtte kartlagte bydelene gir et korrekt bilde av Oslo som helhet, kan 
man anslå at det er 4 500-5 000 personer i Oslo som ville ha blitt kartlagt for å motta tjenester 
knyttet til rus eller rus og psykiske lidelser. Vi antar at dette er et lavt anslag, særlig med tanke på at 
ikke alle kommunale instanser i angjeldende bydeler var med på kartleggingen, samt at 
gjennomsnittlig prevalens i Norge er høyere.  

 
                                                           
3 Prevalens: tallet på personer som har en viss sykdom, funksjonshemning eller risikofaktor i en viss befolkning på et visst 
tidspunkt eller innenfor en gitt tidsperiode. 

Antall brukere 
kartlagt

Antall brukere 
pr 1000 innb.*

Alna 250 6,7
Frogner 152 3,1
Gamle Oslo 441 11
Sagene 361 10,9
Stovner 238 10,1
Ullern 72 2,9
Vestre Aker 118 3,3
Østensjø 311 8,3
Totalt 1943 6,9



8 
 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

I 2015 hadde personer fra Oslo 3 437 innleggelser i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det 
var mellom 3 000 – 3 400 innleggelser pr år for personer i Oslo i TSB i årene 2012-2015, altså relativt 
stabilt. Vi har dessverre ikke data for hvor mange personer som har mottatt behandling ved TSB 
døgninstitusjon. Det er imidlertid ganske store forskjeller mellom bydelene når det gjelder antall 
innleggelser. 

 
Fig 3 Antall innleggelser i TSB i 2015 fordelt bydel (N=3 437) (Kilde NPR) 

Dersom man sammenligner tall fra NPR, BrukerPlan og VEL fremkommer at det er bydelene med høy 
prevalens for BrukerPlan og VEL som har flest inntak i TSB – dette gjelder bydelene Gamle Oslo, 
Sagene, mens bydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker har lav prevalens (i tabell 1 i vedlegg 
finner du samlet oversikt over prevalens, antall personer og antall innleggelser). 

Velferdsetaten 

Det var til sammen 1 377 personer som hadde tiltak/inntak i Velferdsetatens rusinstitusjoner i 2015, 
og til sammen mottok disse 4 094 tiltak/inntak. Langt de fleste: 3 037 var tiltak/inntak ved akutt- eller 
korttidsinstitusjonene, mens 1 057 inntak/tiltak var ved rehabiliterings- eller omsorgsinstitusjonene.  
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Figur 2: Antall personer og tiltak/inntak i VELs rusinstitusjoner fordelt bydel 2015 (Kilde VEL) 

Bydelene Gamle Oslo og Frogner har flest tiltak/inntak, mens bydelene Ullern og Nordre Aker har 
færrest. Dersom man ser antall tiltak/inntak ut fra befolkningstall for innbyggere 18 år og eldre, er 
det slik at bydelene Gamle Oslo og Grorud har flest personer med tiltak/inntak i VELs 
rusinstitusjoner4.  Forekomst av personer pr 1 000 innbyggere i Oslo som hadde tiltak/inntak i VEL 
var 2,5, men det var relativt store variasjoner mellom bydelen med hensyn til antall personer hadde 
boopphold ved VELs rusinstitusjoner, - fra 1,2 personer pr 1 000 innbyggere i bydelene Nordre Aker 
og Vestre Aker til fire personer pr 1000 innbyggere i Bydel Gamle Oslo5. 

I 2015 var det 80 personer som hadde 10 tiltak/inntak eller mer ved Velferdsetatens rusinstitusjoner i 
løpet av året. Av disse var 13 kvinner. De hadde til sammen nær 1200 inntak/tiltak i 2015, - dette 
utgjør nesten 30 % av alle inntak/tiltak.  

61 personer hadde opphold ved Sykehjemsetatens kort- og langtidsplasser for rusavhengige i 2015, 
35 hadde korttidsopphold, mens 26 hadde langtidsopphold. 

Rus eller rus og psykiske lidelser 

Gjennom BrukerPlan blir brukere kartlagt med bakgrunn i om de vurderes å ha kun rusproblemer 
eller kombinasjon rus og psykiske problemer. Kartleggingen viser at 30% av de kartlagte vurderes å 
ha kun rusproblemer, mens 70% har både rus- og psykiske problemer. Det er variasjoner også her 
mellom bydelene. Bydel Gamle Oslo vurderer at 41% kun har rusproblemer, mens Bydel Stovner 
mener dette dreier seg om 18% av de kartlagte, - altså at 82% av de kartlagte har både rus og 
psykiske lidelser. På landsbasis er tre av fire av de kartlagte vurdert med både rus- og psykiske 
problemer.  

                                                           
4 Prevalens for Gamle Oslo og Grorud er henholdsvis 4 og 3,9 pr 1000 innbyggere over 18 år. 
5 I tabell 1 i vedlegget finner du fullstendig oversikt over antall personer og prevalens i alle bydeler 
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Alvorlighetsgrad 

Gjennom BrukerPlan blir den enkelte bruker vurdert med hensyn til alvorlighetsgrad – innenfor 
funksjonsområder og samlet sett.  Det er blant de kartlagte bydelene i Oslo 288 personer (15%) som 
blir vurdert med betydelig problemer på flere funksjonsområder. Bydel Sagene har lavest andel 
brukere som skåres blodrødt (7%), mens bydelene Frogner, Gamle Oslo, Ullern, Vestre Aker og Alna 
har registrert flest brukere som skårer blodrødt (mellom 17% til 20%). I disse bydelene er det også 
lavest andel som har tilfredsstillende bolig eller aktiviteter. Som det fremgår av figuren nedenfor er 
det flere i Oslo som blir vurdert med stor alvorlighetsgrad, sammenlignet med landet for øvrig.  

 
Fig 4: Vurdering av de kartlagtes helhetlige fungeringsnivå (grønn- relativt god funksjon, gul – betydelige 
negative konsekvenser for daglig fungering, rød - svært alvorlige konsekvenser for fungering. Blodrød er uttrykk 
for at brukeren har et kritisk dårlig funksjonsnivå) (Kilde Brukerplan).  

Legemiddelassistert  

Bydelene kartlegger brukere med legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men 
LAR-brukere som ikke mottar tjenester fra kommune eller NAV kommer ikke med i 
statistikken. Kommunene har gjennom BrukerPlan registrert en andel på 26 % (over 500 personer) i 
LAR, noe som er høyere enn landsgjennomsnittet.  
 
164 personer benytter VELs tilbud ved Villa MAR eller MAR Oslo poliklinikk.  
 
Fysisk og psykisk helse 
 
Henholdsvis 11 % (201 personer)og 18 % (350 personer) er gjennom BrukerPlan vurdert å ha alvorlige 
fysiske plager og alvorlig funksjonssvikt på bakgrunn av psykiske helseproblemer. Andelen med 
alvorlig funksjonssvikt innen fysisk og psykisk helse er to prosent høyere enn gjennomsnittet for 
landet.  
 
En av tre av de kartlagte gjennom BrukerPlan har blitt utsatt for vold og/eller har utsatt andre for 
vold, - dette er langt høyere enn landsgjennomsnittet i 2014. Ved VELs rusinstitusjoner ble 174 
personer utskrevet med øyeblikkelig virkning pga vold, trusler om vold eller våpenbesittelse i 2015. 
 
 
 
 
 

Grønn Gul Rød Blodrød Antall personer 
blodrød

Alna 2 % 26 % 54 % 17 % 43
Frogner 1 % 33 % 45 % 20 % 30

Gamle Oslo 5 % 22 % 54 % 18 % 80
Sagene 1 % 38 % 54 % 7 % 31
Stovner 1 % 28 % 57 % 14 % 33
Ullern 0 % 47 % 33 % 19 % 14

Vestre Aker 2 % 33 % 47 % 18 % 21
Østensjø 5 % 41 % 43 % 11 % 36

Totalt 3 % 32 % 51 % 15 % 288
Norge 2014 8 % 39 % 43 % 10 %
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Bolig 
 
Gjennom boligsosialkartlegging der alle bydeler rapporterte, fremkom at 520 husstander var 
registrert uten bolig.  
 
Gjennom BrukerPlan der 8 bydeler kartla, fremkom at 233 personer var bostedsløse6 mens 466 
personer ikke hadde permanent og/eller tilfredsstillende boforhold.   
 
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) fant i 2012 at det var 1 320 bostedsløse personer i 
Oslo. Dette inkluderer alle bostedsløse, men en stor andel av disse har en livssituasjon preget av 
rusmiddelmisbruk.  
 
Arbeid, aktivitet og økonomi 
 
Nesten halvparten av de kartlagte i BrukerPlan har ingen form for arbeid eller aktivitet. En av fem har 
stor uorden i økonomi, noe som er høyere enn landsgjennomsnittet.  
 
Ungdom og unge voksne 
 
I 2015 har Uteseksjonen registrert kontakt med 743 personer under 23 år. 506 av disse personene 
mottok oppfølging, hvorav 199 var Oslotilhørende. Ungdom og rus registrerte totalt 652 ungdommer 
som kom til Legevakten med en rusrelatert henvendelse, hvorav 373 av dem er folkeregistrert i Oslo.  
 
Ut fra de tallene som omhandler barn, ungdom og unge voksne som vi har innhentet, fremkommer 
at de byomfattende tiltakene i sentrum har en relativt stor andel tilhørighet til andre kommuner enn 
Oslo. 
 
Eldre 
 
61 personer fikk tilbud om enten kort- eller langtidsplass ved Sykehjemsetatens spesialenhet for 
rusavhengige. 230 personer som er 55 år eller eldre hadde opphold ved en eller flere av VELs 
rusinstitusjoner. Av disse hadde 14 personer 10 tiltak eller mer i 2015.   

Populasjonen med rusmiddelmisbrukere er eldre enn tidligere, og gjennom BrukerPlan-kartleggingen 
fremkommer at gjennomsnittsalderen i Oslo er høyere enn i resten av landet. Rusmiddelmisbrukere 
får tidligere enn resten av befolkningen alvorlige sykdommer på grunn av langvarig rusmiddelbruk, -
dette fører til endrede behov i tiltaksapparatet for å sikre at disse får et kvalitativt godt tilbud. 

 

  

                                                           
6 NIBR definerer bostedsløs på denne måten: En person regnes som bostedsløs dersom han eller hun ikke disponerer egen 
eid eller leid bolig. Se vedlegg s 57 for mer utførlig definisjon. 
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3 Nøkkeltall fra bydel 
 
Dersom man tar utgangspunkt i antall personer kartlagt gjennom BrukerPlan, kan man anslå at minst 
4 500 til 5 000 personer får kommunale tjenester på bakgrunn av rusmiddelmisbruk i Oslo 
kommune7. I underkant av 1 400 av disse som får et tilbud av VEL og SYE. Det betyr at de aller fleste 
som får tilbud, - får tjenestetilbudet i og fra egen bydel.  

Det er store ulikheter i prevalens mellom bydelene. De vestlige bydelene Frogner, Ullern og Vestre 
Aker har færre kartlagte brukere enn sentrumsbydelene og de østlige bydelene. Samtidig har de 
vestlige bydelene flere brukere med stor alvorlighetsgrad når det gjelder funksjonsområdene bolig, 
arbeid/aktivitet. Til dels gjelder dette også sosial fungering, men her er resultatet mer blandet. Bydel 
Sagene kartlegger forholdsmessig mange brukere (11 pr 1 000 innbyggere), men de skårer 
alvorlighetsgraden for sine brukere lavere enn de andre bydelene. 

Ut over dette er det vanskelig å se entydige mønster knyttet til vurderinger av problematikk, 
problemområder og antall brukere i de foreliggende rapportene. Vi vil derfor kort oppsummere 
nøkkeltall for bydelene, først de som har gjennomført BrukerPlan deretter de andre bydelene8. 

Bydeler som har tatt i bruk BrukePlan 

Bydel Alna: de ansatte i bydelen har kartlagt 250 brukere (6,9 prevalens) gjennom BrukerPlan. 
Alvorlighetsgraden til brukerne i bydelen skåres som mer alvorlig innenfor alle funksjonsområder 
med unntak av bolig, sammenlignet med de andre bydelene.  

11 personer er kartlagt med rus eller rus/psykiatri gjennom boligsosial kartlegging, 8 av disse er uten 
bolig. 

I Bydel Alna var det 168 innleggelser i TSB, antallet har vært stabilt fra 2012 og frem til 2015. 

59 personer har til sammen hatt 149 tiltak/inntak ved en eller flere av VELs rusinstitusjoner, de aller 
fleste ved akutt/korttidsinstitusjoner. 2 personer har hatt mer enn ti tiltak/inntak i 2015, og det er 
gjennomført 252 konsultasjoner ved Feltpleien. 

Bydel Frogner: det er 152 brukere som er kartlagt i Bydel Frogner, og bydelen har lavest prevalens 
(3,9 pr 1000 innbyggere). I denne bydelen er mange vurdert å ha betydelige eller svært betydelig 
svikt innen flere funksjonsområder. I tillegg vurderes situasjonen blant brukerne med henblikk på rus 
og bolig som mer alvorlig enn gjennomsnittet for de andre bydelene.   

17 personer er kartlagt innenfor rus eller rus og psykiatri gjennom boligsosial kartlegging, 11 av disse 
er uten bolig.  

I 2015 var det 284 innleggelser i TSB for personer fra Bydel Frogner, dette er marginalt lavere enn 
tidligere år. 

                                                           
7 Dette er dersom man tar utgangspunkt i gjennomsnittlig prevalens =6,9 i de kartlagte bydelene og Oslo kommunes 
statistikkbank for antall innbyggere i 2015. Dette er imidlertid avhengig av at prevalensen i bydelene som ikke har kartlagt 
tilsvarer 6,9, noe som det ikke finnes kunnskap om.   
8 En fullstendig oversikt over befolkning, brukere og prevalens fremkommer i tabell 1 i vedlegget  
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123 personer har til sammen hatt 448 tiltak/inntak i VEL. Det er 10 personer som har hatt mer enn 10 
tiltak/inntak ved VELs rusinstitusjoner i 2015. Det er gjennomført 450 konsultasjoner ved Feltpleien 
for beboere i Frogner i perioden.  

Bydel Gamle Oslo: bydelen har høyest antall kartlagte pr innbygger (prevalens 11), og har kartlagt 
441 brukere gjennom BrukerPlan. En stor andel vurderes å ha betydelig eller svært betydelig 
problemomfang – hele to av tre brukere omfattes av dette. Sammenlignet med de andre bydelene er 
det særlig funksjonsområdene økonomi og arbeid som utpeker seg med flest brukere med svært 
alvorlig situasjon.   

66 personer er kartlagt på bakgrunn av problemer innenfor rus eller rus og psykiatri gjennom 
boligsosial kartlegging, 62 av disse er uten bolig.  

Bydel Gamle Oslo har flest innleggelser i TSB med 547 i 2015. Dette er om lag det samme som årene 
2014 og 2012, men hundre flere enn i 2013.  

162 personer har bodd ved en eller flere av VELs rusinstitusjoner i 2015, og disse har til sammen hatt 
565 tiltak/inntak. Det er 15 personer som har hatt mer enn 10 tiltak/inntak, og dette er det høyeset 
antallet gjengangere blant bydelene. Feltpleien har gitt 925 konsultasjoner til personer i bydelen.  

Bydel Sagene: de ansatte i bydelen har kartlagt 361 personer gjennom BrukerPlan (prevalens 10,9), 
og er en av de bydelene med høyest prevalens. I Sagene blir brukernes alvorlighetsgrad 
gjennomgående vurdert som mindre alvorlig – sammenlignet med både de andre bydelene og 
vurderingene gjort på landsbasis i 2014. Det er kun innenfor funksjonsområdene bolig og 
arbeid/aktivitet at alvorlighetsgrad vurderes som noe høyere enn enkelte av de andre bydelene. 

Det er 23 personer som er kartlagt gjennom boligsosial kartlegging innenfor rus eller rus og psykiatri, 
derav er 19 personer uten bolig. 

I Bydel Sagene har innbyggerne hatt 359 innleggelser i TSB, dette er noe høyere enn i 2013, men om 
lag samme antall som de andre årene.  

103 personer har bodd ved en eller flere av VELs rusinstitusjoner i 2015, og disse har til sammen 
mottatt 248 tiltak/inntak. Bydel Sagene har tre personer som har hatt mer enn 10 tiltak/inntak i VEL. 
Det er foretatt 496 konsultasjoner ved Feltpleien i 2015.  

Bydel Stovner: det er kartlagt 238 brukere gjennom Brukerplan, og Bydel Stovner har som bydelene 
Gamle Oslo og Sagene høy prevalens (10,1 pr 1000 innbyggere). Syv av ti brukere blir vurdert med 
betydelige eller svært betydelige problemer innenfor flere funksjonsområder. Sammenlignet med de 
andre bydelene er det funksjonsområdene rus, arbeid/aktivitet og økonomi som skåres med høyere 
alvorlighetsgrad.  

Det er 65 personer som er kartlagt gjennom boligsosial kartlegging innenfor rus eller rus og psykiatri, 
47 er uten bolig. 

Det var 135 innleggelser i TSB for personer fra Bydel Stovner i 2015, - dette er om lag samme antall 
som for 2014 og 2013, men noe høyere enn for 2012.  
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I Bydel Stovner er det 67 personer som til sammen har mottatt 244 tiltak/inntak ved VELs 
rusinstitusjoner. Det er fem personer som har hatt ti eller flere tiltak/inntak. Det er gitt 290 
feltpleiekonsultasjoner til beboere i Stovner bydel. 

Bydel Ullern: det er 72 brukere kartlagt gjennom BrukerPlan, og bydelen har den laveste antall med 
2,9 pr 1000 innbyggere. Dette er langt lavere enn landsgjennomsnittet. Halvparten av de kartlagte er 
vurdert med betydelige eller svært betydelige problemer innen flere funksjonsområder.  

I 2015 ble ingen brukere kartlagt gjennom boligsosial kartlegging. 

Det var 70 innleggelser i TSB for innbyggere i Bydel Ullern i 2015, - dette var noe flere enn i 2014. 
Bydel Ullern utpeker seg med å ha lavest antall innleggelser sammenlignet med de andre bydelene.  

38 personer har til sammen mottatt 110 tiltak/inntak ved VELs rusinstitusjoner. Tre personer har 
mottatt mer enn ti tiltak/inntak i løpet av 2015. Det er utført 116 konsultasjoner ved Feltpleien for 
beboere i Ullern bydel.  

Bydel Vestre Aker: 118 personer er kartlagt gjennom BrukerPlan, og bydelen har sammen med 
bydelene Ullern og Frogner lavere prevalens enn landsgjennomsnittet (3,3 pr 1000 innbyggere). Seks 
av ti brukere er vurdert å ha betydelige eller svært betydelige problemer innfor flere 
funksjonsområder. Det er særlig innenfor bolig og arbeid/aktivitet der brukerne ble vurdert med 
alvorlige problemer, mens innenfor psykisk og fysisk helse skåres brukerne med mindre problemer 
enn i andre bydeler.  

40 personer har blitt kartlagt gjennom boligsosial kartlegging innenfor rus eller rus og psykiatri, 33 av 
disse personene var uten bolig.  

I Bydel Vestre Aker var det 149 innleggelser i 2015, noe som er en markant økning sammenlignet 
med 2012 og 2013.  

Det er 43 personer som til sammen har hatt 147 tiltak/inntak ved VELs rusinstitusjoner. Fem 
personer har hatt ti eller flere tiltak/inntak i 2015. Det er utført 275 konsultasjoner for beboere i 
Bydel Vestre Aker ved Feltpleien.  

Bydel Østensjø: Det ble kartlagt 311 brukere i BrukerPlan, og det er 8,3 personer pr 1 000 innbyggere 
som ble kartlagt. Litt over halvparten av brukerne ble vurdert med betydelig eller svært betydelig 
problemomfang innenfor flere funksjonsområder. Sammenlignet med de andre bydelene er det 
imidlertid færre brukere som er vurdert med betydelige problemer innenfor funksjonsområdene 
fysisk helse, nettverk og bolig.  

241 personer ble i 2015 kartlagt gjennom boligsosial kartlegging på bakgrunn av problemer innenfor 
rus eller rus og psykiatri. 41 personer var uten bolig. 

I Bydel Østensjø var det 224 innleggelser i TSB i 2015, - noe som er om lag samme antall som i 2012, 
men noe høyere enn i 2013 og 2014.  

73 personer har hatt tiltak/inntak ved VELs rusinstitusjoner, og disse har til sammen mottatt 212 
tiltak/inntak. Tre personer har hatt ti tiltak eller mer i 2015. 189 konsultasjoner har blitt foretatt ved 
Feltpleien for innbyggere i Bydel Østensjø.  
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Bydeler som ikke har tatt i bruk BrukerPlan 

Bydel Bjerke: det er 54 personer som til sammen har mottatt 220 tiltak/inntak i VEL i 2015. Åtte 
personer fra Bydel Bjerke har hatt ti eller flere tiltak/inntak i 2015.  Det er foretatt 218 konsultasjoner 
ved Feltpleien for personer i Bydel Bjerke. 

I Bydel Bjerke var det 158 innleggelser i TSB i 2015. Dette er litt høyere enn i 2013 og 2014, men noe 
lavere enn i 2012.  

49 personer er kartlagt innen rus eller rus og psykiatri gjennom boligsosial kartlegging, av disse er 43 
uten bolig. 

Bydel Grorud: 81 personer har i 2015 mottatt 228 tiltak/inntak i VELs rusinstitusjoner. Kun to 
personer hadde ti eller flere tiltak/inntak i løpet av året. Personer fra Bydel Grorud har mottatt 205 
konsultasjoner ved Feltpleien. 

I Bydel Grorud var det 142 innleggelser i TSB i 2015, noe som er høyere enn foregående år.  

36 personer er kartlagt gjennom boligsosial kartlegging ut fra problemer innen rus eller rus og 
psykiatri, av disse er 31 uten bolig.  

Bydel Grünerløkka: det er 134 personer som til sammen har hatt 397 tiltak/inntak i VELs 
rusinstitusjoner i 2015. Syv personer hadde ti eller flere tiltak/inntak. Det er foretatt 710 
konsultasjoner ved Feltpleien for personer fra Bydel Grünerløkka. 

I Bydel Grünerløkka var det 417 innleggelser i TSB i 2015, - dette er om lag samme antall som i 2014 
og 2012, mens det i 2013 var et lavere antall innleggelser. 

136 personer er kartlagt med kjennetegn rus eller rus og psykiatri i boligsosial kartlegging, av disse er 
115 uten bolig.  

Bydel Nordre Aker: 47 personer har hatt til sammen 116 tiltak/inntak i VELs rusinstitusjoner i 2015. I 
Bydel Nordre Aker er det ingen personer som har hatt ti eller flere tiltak/inntak. Det er foretatt 129 
konsultasjoner ved Feltpleien for personer fra Bydel Nordre Aker.  

I Bydel Nordre Aker var det 115 innleggelser i TSB i 2015, noe som er om lag samme antall som i 
2013, men litt høyere enn i 2014. 

12 personer er kartlagt med kjennetegn rus eller rus og psykiatri gjennom boligsosial kartlegging, av 
disse er det 6 personer som var uten bolig. 

Bydel Nordstrand: det er 69 personer i bydelen som har mottatt til sammen 240 tiltak/inntak i VELs 
rusinstitusjoner. Seks personer hadde ti eller flere tiltak/inntak. 367 konsultasjoner er foretatt ved 
Feltpleien for personer fra Bydel Nordstrand. 

Det var 191 innleggelser i TSB for innbyggere i bydel Nordstrand i 2015. Dette er samme antall som i 
2012. I 2013 og 2014 var det noe lavere antall innleggelser. 

71 personer er kartlagt med kjennetegn rus eller rus og psykiatri gjennom boligsosial kartlegging, 
derav var 33 personer uten bolig. 
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Bydel St. Hanshaugen: 95 personer har samlet mottatt 250 tiltak/inntak i VELs rusinstitusjoner. Kun 
tre personer hadde ti eller flere tiltak/inntak i løpet av året. Det er gjennomført 656 konsultasjoner 
ved Feltpleien for personer fra Bydel St. Hanshaugen. 

I Bydel St. Hanshaugen har det vært 251 innleggelser for bydelens innbyggere. Dette er et langt 
lavere antall enn i 2012, men på om lag samme nivå som i 2013 og 2014.  

Kun fem personer med kjennetegn rus eller rus og psykiatri er kartlagt gjennom boligsosial 
kartlegging i bydelen, - ingen av disse var uten bolig. 

Bydel Søndre Nordstrand: 70 personer har til sammen mottatt 271 tiltak/inntak i VELs 
rusinstitusjoner i 2015. Det var syv personer som hadde ti eller flere inntak i løpet av året. 391 
konsultasjoner er foretatt ved Feltpleien for personer fra Bydel Søndre Nordstrand. 

I Bydel Søndre Nordstrand var det 201 innleggelser i TSB i 2015. Dette er høyere antall enn 
foregående år.  

Gjennom boligsosial kartlegging ble 80 personer kartlagt med kjennetegn rus eller rus og psykiatri, 
derav var 71 personer uten bolig.  
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4 Levekår, planarbeid og brukermedvirkning 
 
Alder og kjønn 

Det er en viss aldersvariasjon for personer kartlagt gjennom BrukerPlan mellom de ulike bydelene: 
Gjennomsnittlig alder varierte fra 52 år (Bydel Alna) til 43 år (Bydel Frogner), mens 
gjennomsnittsalder i de kartlagte bydelene er 46 år. På landsbasis er gjennomsnittsalder 42 år. Større 
byer utenom Oslo har noe lavere aldersgjennomsnitt, rundt 40-42 år. Det er noe færre andel av 
brukere under 24 år kartlagt i Oslo enn i landet for øvrig, mens det er noe flere kartlagt som er over 
60 år.  

Kjønnsfordelingen i hele landet er 70% menn og 30% kvinner. I Oslo er andelen 66 % menn og 34 % 
kvinner som er kartlagt; altså en tendens til større andel kvinner i Oslo.  

Gjennomsnittsalder for beboere i Velferdsetatens rusinstitusjoner er 42 år. Det er 317 kvinner og 
1060 menn som har bodd på rusinstitusjonene i 2015. Utfra de 4 094 tiltak/inntak ved 
Velferdsetatens rusinstitusjoner ble majoriteten av tiltak/inntak gitt menn – 79%, mens kvinnene har 
mottatt 21% av tiltakene/inntakene.  

Brukernes fødeland 

Ifølge befolkningsstatistikk fra SSB var det bosatt 163 300 innvandrere og 50 900 norskfødte med 
innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2016. Til sammen utgjør disse 33 prosent av 
hovedstadens befolkning, derav er 17% norskfødte med innvandrerforeldre. Bydelene med størst 
andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre er bydelene Stovner, Søndre Nordstrand og 
Alna hvor andelen med innvandrerbakgrunn var over 50%. Andelen var minst i bydelene Nordstrand, 
Vestre Aker og Nordre Aker med 17%.  

BrukerPlan viser at de fleste brukere med bakgrunn fra land utenfor Vest-Europa er bosatt i bydel 
Stovner (24%), men bydelene Vestre Aker, Østensjø, Sagene og Gamle Oslo også har høy andel, - fra 
12-14 %. Samlet sett har 13% av kartlagte BrukerPlan har fødeland utenfor Vest-Europa. Dette er en 
lavere andel innvandrere enn prosentandelen av befolkningen tilsier. 

At det er prosentvis færre kartlagte med innvandrerbakgrunn enn befolkningsgrunnlaget tilsier, betyr 
at innbyggere med innvandrerbakgrunn mottar mindre hjelp fra det offentlige enn hva deres 
befolkningsandel kan tilsi. Vi vet ikke om dette skyldes et underforbruk av tjenester eller om denne 
delen av befolkningen har mindre problematikk knyttet til rusmidler. 

Barn og samvær med barn 

Det er færre registrerte brukere i Oslo som har omsorg for barn eller som har samvær med egne 
barn, enn landsgjennomsnittet.  16% av de kartlagte har barn. 2% av de kartlagte har omsorg for barn 
og 9% har samvær med barn. Dette betyr at 39 av personene som er kartlagt har omsorg for barn, 
mens 175 personer har samvær med barn.  
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Fig 5: Andel kartlagte i BrukerPlan som har barn, har omsorg eller samvær med barn(Kilde BrukerPlan) 

Som det fremgår av figuren over er det prosentvis færre kartlagte i Oslo som har barn, omsorg for 
barn og samvær med barn, sammenlignet med gjennomsnittet for kartlagte i Norge.  

Bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten 

Sprøyterommet ved Prindsen Mottakssenter meldte bekymring til barnevernstjenesten i 44 saker i 
2015. Dette er saker som omhandler brukere av Sprøyterommet som enten har samvær med eller 
omsorg for barn.  
 
Uteseksjonen sendte 30 bekymringsmeldinger i 2015, der alle meldingene omhandlet bekymringer 
knyttet til ungdommen Uteseksjonen har/kommer i kontakt med.  13 bekymringsmeldinger 
omhandler barn/ungdom med Oslo-tilhørighet, mens 9 er sendt til barneverntjenester utenfor Oslo. 
8 av de 30 bekymringsmeldingene omhandler barn med utenlandsk tilhørighet, hvor alle er registrert 
som enslig mindreårige asylsøker (EMA). De enslige mindreårige asylsøkerne er påtruffet i Oslo 
sentrum. 7 av meldingene er sendt til lokale barneverntjenester i Oslo, mens 1 er sendt til 
barneverntjeneste utenfor Oslo.  
 
Planer /ansvarsgruppe 

Gjennom BrukerPlan fremkommer at det er betydelige ulikheter i antall brukere som har Individuell 
plan (IP), andre planer og/eller ansvarsgruppe. Når det gjelder IP varierer antallet fra 29% i Bydel 
Stovner til 8% i bydelene Ullern og Østensjø. Det er noe færre brukere i Oslo som har IP 
sammenlignet med landet for øvrig. Til tross for at et mindretall har IP er det en større andel som har 
tiltaksplan. Denne andelen utgjør 32% av de kartlagte i BrukerPlan. Dette er noe høyere enn resten 
av landet.  

Andel brukere som 
har barn

Andel brukere som 
har omsorg

Andel brukere som 
har samvær

Alna 15 % 1 % 11 %
Frogner 15 % 2 % 8 %

Gamle Oslo 15 % 0 10 %
Sagene 12 % 0 7 %
Stovner 19 % 4 % 9 %
Ullern 7 % 0 % 4 %

Vestre Aker 16 % 3 % 5 %
Østensjø 21 % 5 % 14 %

Totalt 16 % 2 % 9 %
Norge 2014 30 % 8 % 15 %
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Fig 6: Antall brukere kartlagte gjennom BrukerPlan med planer og ansvarsgruppe (Kilde BrukerPlan) 

Variasjonen mellom bydelene er stor, der 59% av brukerne i Bydel Sagene har en tiltaksplan mens 
18% i bydelene Vestre Aker og Ullern har en tiltaksplan. Andelen brukere som har en ansvarsgruppe 
er lavere i Oslo enn resten av landet, også her er variasjonene mellom bydelene betydelige, - i Bydel 
Sagene er det 19 % som har ansvarsgruppe, mens i Bydel Ullern er det 50 %.  

Brukermedvirkning 

Gjennom IS 24/8 kartlegging fremkommer at 3 bydeler rapporterer at de har ansatt eller engasjert 
erfaringskonsulent eller medarbeider med brukererfaringskompetanse innenfor psykisk helse eller 
rusarbeid. 

10 bydeler innhenter systematisk brukererfaringer. Dette skjer primært gjennom etablering av 
brukerråd, men også gjennom brukerundersøkelser og møter med brukergrupper direkte. 
Brukererfaringene oppsummeres og brukes i tiltaks- og planarbeidet for å kvalitetssikre og 
videreutvikle innholdet i tjenesten. Alle bydeler opplyser gjennom rapporteringen at de opplever at 
systematisk brukermedvirkning bidrar til kvalitetsforbedring i tjenestene. 

13 bydeler gir et tilbud til pårørende og/eller barn som pårørende innen arbeid med psykiske lidelser 
og rus. Det dreier seg oftest om samtalegrupper. 

12 bydeler har iverksatt tiltak for tidlig identifikasjon og intervensjon. Det er også 12 bydeler som 
driver oppsøkende virksomhet i form av egne oppsøkende team, utekontakter el. 6 av disse 12 
bydelene har et samarbeid med spesialisthelsetjenesten og har etablert FACT team. Det er ytterligere 
5 bydeler som planlegger å etablere FACT team eller lignende. 

Velferdsetaten legger vekt på iverksetting av brukermedvirkning ulike nivåer. Det er etablert et 
Brukerråd på etatsnivå, samt ved en del institusjoner. Videre gjennomføres årlige 
brukerundersøkelser ved både kommunale og private rusinstitusjoner. For å sikre brukermedvirkning 
på individnivå har de kommunale institusjonene tatt i bruk Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) som 
sikrer systematiske tilbakemeldinger fra klienten om nytten av oppholdet og av dialogen med 
miljøpersonalet. 

 

 

 

IP Tiltaksplan Kriseplan Ansvarsgruppe
Alna 9 % 51 % 8 % 47 %

Frogner 9 % 29 % 3 % 41 %
Gamle Oslo 11 % 21 % 6 % 33 %

Sagene 9 % 54 % 3 % 19 %
Stovner 29 % 29 % 13 % 45 %
Ullern 8 % 18 % 1 % 50 %

Vestre Aker 11 % 18 % 3 % 45 %
Østensjø 8 % 22 % 2 % 28 %

Totalt 12 % 32 % 5 % 35 %
Norge 2014 14 % 29 % 44 %
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Samarbeid med andre kommuner 

Gjennom IS 24/8 fremkommer at det er et utbredt samarbeid mellom bydelene i Oslo, og enkelte 
bydeler har i tillegg et samarbeid med nabokommuner eller andre kommunenettverk. 

Når det gjelder erfaringene fra samarbeidet med spesialisthelsetjenesten ved oppfølging av pasienter 
ved innleggelse i TSB, rapporterer bydelene noe ulikt (jfr IS 24/8). Flere bydeler rapporterer at de har 
et godt samarbeid, mens andre synes dette er mer utfordrende og/eller varierende. Det er flere som 
spesifikt peker på at samarbeidet med akuttapparatet i TSB som vanskelig. 

På spørsmål om bydelene har opplevd endringer i samarbeidet med TSB spesialisthelsetjenester de 
siste 12 måneder svarer de aller fleste nei. På bakgrunn av de varierende tilbakemeldingene på 
samarbeid, er det imidlertid vanskelig å vurdere om mangelen på endring skal tolkes positivt, nøytralt 
eller negativt. 
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5 Rus 
 
Gjennom BrukerPlan kartlegges om man vurderer at brukerne har betydelig eller svært alvorlig 
problem knyttet til rusmidler. 29% av de som er kartlagt er vurdert å ha  betydelig eller svært alvorlig 
bruk av alkohol, 16% av cannabis og 10% av heroin.  

Uavhengig av type rusmidler ble det vurdert at 16 % av de kartlagte i bydelene har svært omfattende 
bruk av rusmidler, uten grenser og med svært alvorlige konsekvenser for den daglige fungeringen.  

  Grønn Gul Rød 
Alna 23 % 59 % 18 % 

Frogner 25 % 56 % 19 % 
Gamle Oslo 29 % 49 % 22 % 

Sagene 12 % 81 % 6 % 
Stovner 17 % 64 % 19 % 
Ullern 35 % 51 % 14 % 

Vestre Aker 27 % 61 % 12 % 
Østensjø 36 % 50 % 13 % 

Totalt 24 % 60 % 16 % 
Norge 2014 40 % 48 % 12 % 

Fig 7: Vurdering av problemonfang knyttet til rus (grønt-noenlunde kontroll over rusbruken, gult -omfattende 
bruk men innen grenser, rødt -svært omfattende bruk av rusmidler, uten grenser og med svært alvorlige 
konsekvenser for den daglige fungeringen)( Kilde BrukerPlan) 

Det er ulikheter mellom bydelene, men de ser ikke ut til å følge et særskilt mønster etter bydelenes 
beliggenhet. Bydel Sagene skiller seg positivt ut med å ha en andel på 6 % som skårer rødt. Flest 
registrerte røde ser vi i en annen sentrumsbydel, - Bydel Gamle Oslo med 22 %. Dette kan komme av 
at brukerne har ulik alvorlighetsgrad når det gjelder funksjon på rusmiddelbruk i de ulike bydelene, 
men det kan også gjenspeile hvordan man definerer og kartlegger rusmiddelbruk ulikt fra bydel til 
bydel. Det er flere i Oslo som skåres på rødt enn i resten av landet.  

Brukere legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 

503 av personene som er kartlagt gjennom BrukerPlan er i LAR. Dette utgjør 26 % av de kartlagte i 
Oslo. På landsbasis var det i 2014 21 % som var i LAR. I de kartlagte bydelene varierte antallet fra     
19 % av de kartlagte i bydelene Ullern og Østensjø, til 34 % i Bydel Vestre Aker og 32 % i Bydel Alna. 
En stor andel av brukere i LAR behandling har en omfattende problematikk. Så mange som 17 % av 
de som er i LAR i Oslo vurderes som «rød», dvs med betydelig eller svært alvorlige problemer. Tall fra 
BrukerPlan 2014 viser mer bruk av rusmidler blant LAR-brukere på landsbasis, sammenlignet med 
brukere utenfor LAR. Sammenlignet med brukere utenfor LAR, er LAR-brukere oftere registret med 
bruk av alle rusmidler i betydelig eller svært omfattende grad - unntatt for alkohol (KORFOR 2014). 
Det er sannsynlig at dette avspeiler seg i problemomfanget som fremkommer for kartlagte i Oslo. 

164 personer har vært brukere av VELs tiltak Villa Mar eller MAR Oslo poliklinikk i 2015. 
Gjennomsnittsalder var 49 år. Åtte personer er under 35 år, mens 39 personer er over 55 år. 53 
personer er kvinner, 111 er menn.  
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Fig 8: Antall brukere som benytter VELs Villa Mar og MAR Oslo poliklinikk 2015 (N=164 personer)(Kilde VEL) 

Det er relativt stor forskjell for hvor mange personer i hver enkelt bydel som benytter Villa Mar og 
MAR Oslo poliklinikk. I bydelene Nordre Aker, Nordstrand, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og 
Østensjø er det kun 5 personer eller færre som benytter tiltakene.  I bydelene Gamle Oslo og Sagene 
var det henholdsvis 36 og 26 personer som har benyttet tilbudet.  

Statusrapport for LAR behandling 

Ifølge SERAF rapport 1/2016 var 7 498 pasienter i LAR behandling i Norge i 2015. Veksten i pasienttall 
fortsetter å øke, men i mindre omfang enn tidligere år. Det er særlig redusert vekst i Region Øst og 
Sør, mens det er en mer jevn vekst i de andre regionene. 37% av pasientene bor i Region øst som 
blant annet innbefatter befolkningen i Oslo. Det fremgår ikke i rapporten det eksakte antallet 
pasienter i Oslo kommune, men forekomsten av pasienter er høyest i Oslo med prevalens 2,29 pr 
1 000 innbyggere. 

På helseforetaksnivå skiller Oslo seg ut fra resten av landet med bare 9% førstegangsinntak, noe som 
er langt lavere enn de andre helseforetaksområdene. En mulig forklaring på dette er at LAR i Oslo har 
nådd frem til en særlig stor del av målgruppen slik at det er relativt få som ønsker behandling som 
ikke har fått et tilbud tidligere. I følge rapporten er en annen mulig forklaring at nyrekrutteringen til 
heroinbruk er mest redusert i Oslo. Disse to forklaringene kan også henge sammen, der høy 
dekningsgrad av LAR bidrar til redusert nyrekruttering til heroin. Ni av ti pasienter blir i behandling 
over tid, og denne andelen er økende. For mer informasjon om pasientpopulasjonen vises til 
«Statusundersøkelsen 2015» (SERAF rapport 1/2016). 

Legemiddelassistert Skadereduserende Substitusjonsbehandling i Oslo (LASSO) 

LASSO er et lavterskel skadereduserende tilbud om substitusjonsbehandling. Tilbudet driftes som et 
samarbeid mellom Oslo kommune, Velferdsetaten og Oslo Universitetssykehus, Seksjon 
ruspoliklinikker. LASSO - prosjektet har anledning til å gi hjelp til personer som er Oslo-tilhørende, 
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som enten er folkeregistrert i Oslo eller er tilknyttet et sosialkontor i Oslo. LASSO er et lavterskeltiltak 
og setter ingen krav om at pasientene må henvises eller skriftlig søke seg inn. 

 
Fig: 9 Antall henvendelser, tiltak i pasienter i LASSO 2012-2015 (Kilde Årsrapport LASSO) 

Det har vært en nedgang i antall pasienter i 2015 sammenlignet med årene før. Noe av nedgangen 
kan skyldes at det kom færre pasienter som var trappet opp på RAM eller andre steder til LASSO, enn 
tidligere år. Det er imidlertid viktig å understreke at til tross for et lavere antall pasienter, har antallet 
som har gått videre til ordinær behandling like høyt som i 2014.  

Sprøyterom og overdoser 

Ved Sprøyterommet ble det i 2015 satt 35 223 injeksjoner, i snitt 7,2 injeksjoner pr unik bruker. Det 
ble registrert til sammen 987 unike brukere. Dette er noe lavere enn i 2014.  

 
Fig 10: Antall besøk og personer som har blitt registrert ved Sprøyterommet i 2014 og 2015(Kilde VEL) 

Ved Sprøyterommet var det 332 overdoser i 2015, dette er høyere enn tidligere år. Det var 174 ulike 
personer som hadde overdoser ved Sprøyterommet, der 163 av disse har hatt en overdose mens de 
resterende har hatt to eller flere overdoser.  

Det har aldri vært overdoser med dødelig utfall ved Sprøyterommet. Det ble startet et prosjekt høst 
2015 der det sendes overdosemelding til NAV bydel etter samtykke fra bruker. Det ble sendt 12 
overdosemeldinger i 2015. Målet med prosjektet, er at ansvarlig bydel får en bedre og mer helhetlig 
oversikt over brukers problemomfang, og dermed kan bidra til at hensiktsmessige tiltak iverksettes. 

Gjennom BrukerPlan fremkommer at 16 % av de kartlagte injiserer, det utgjør 310 personer. 4 % har 
hatt overdose siste året. Dette baserer seg på informasjon gitt av bruker til kartlegger. Det et er 
grunn til å tro at tallene er høyere enn det som fremkommer.  

Statens institutt for rusmiddelforskning oppgir at det var 266 dødelige overdoser i Norge i 2014, 
mens det i 2013 var noe færre.  I 2014 døde 62 personer av overdose i Oslo, - av disse var 14 ikke 
bosatt i Oslo. Tall for dødelige overdoser 2015 foreligger ikke pr i dag. 

 

 

 

2012 2013 2014 2015
Henvendelser 269 205 225 121
Antall tiltak 228 178 247 165
Antall pasienter med tiltak 111 108 104 76
Antall nye pasienter 60 56 57 37

2014 2015
Besøk 35 392 35 223
Individer 1212 987
Nye brukere 48 34
Overdoser 270 332
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Oslo 64 41 65 66 51 48 52 48 48* 
Norge 251 275 263 285 248 262 246 234 266 

Fig 11: Dødsfall som skyldes bruk av narkotika i Oslo og Norge (Kilde SSB/Folkehelseinstituttet, Rusmidler i 
Norge 2015) 

*I tillegg er det 14 personer som døde av overdose mens de befant seg i Oslo. Disse var ikke bosatt i Oslo 
kommune.  
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6 Bolig 
 
Hver vår gjennomføres boligsosial kartlegging i bydelene. Det er ansatte i bydelene som registrerer 
og definerer kjennetegn ved husstanden9, og husstandens fremtidige behov for boligtype og boform. 
De registrerte er personer bydelene har hatt kontakt med i kartleggingsperioden, april og mai 2015. 
Kriteriet for å bli registret i kartleggingen er at personen var uten egnet bolig, eller i ferd med å bli 
det i løpet av de neste seks månedene. 

Gjennom boligsosial kartlegging fremkom at i Oslo var det 657 husstander som ble kartlagt med rus 
eller rus og psykiatri som hovedkjennetegn. 520 husstander registrert var uten bolig10 på 
registreringstidspunktet. Når det gjelder fremtidig boligbehov ble det vurdert at 407 husstander har 
behov for ordinær bolig, mens 128 husstander har behov for samlokalisert bolig med personalbase 
og 41 hadde behov for samlokalisert bolig uten personalbase. 

   
Anbefalt videre boligform 

  
Antall 
registrerte 

Uten bolig Ordinær bolig Samlokalisert 
m/personal 

Samlokalisert 
u/personal 

Rus 390 319 283 43 23 
Rus og psykiatri 267 201 124 85 18 
Totalt 657 520 407 128 41 

Fig 12: Boligsosial kartlegging 2015 for husstander vurdert med kjennetegn rus eller rus og psykiatri(Kilde 
Boligsosial kartlegging) 

Som det fremkommer i tabell 3 og 4 i vedlegget er det store variasjoner med tanke på antall personer 
uten bolig i bydelene. I bydelene St. Hanshaugen og Ullern er det ikke registrert noen 
personer/husstander med kjennetegn rus uten bolig, - i Bydel Ullern er det heller ikke registrert noen 
med kjennetegn rus og psykiatri. I St. Hanshaugen er det kun registrert fem med dette kjennetegnet.  

I bydelene Grünerløkka og Nordstrand er det derimot registrert henholdsvis 76 og 63 husstander 
med kjennetegn rus, der henholdsvis 69 og 29 var uten bolig. Bydel Søndre Nordstrand har registrert 
49 med kjennetegn rus, av disse var 45 uten bolig.  

Sammenlignet med BrukerPlan er det få husstander/personer som er registrert med kjennetegn rus 
eller rus og psykiatri i den boligsosiale kartleggingen. Dette kan komme av at enkelte har blitt 
registrert med andre kjennetegn, - men det kan også være et resultat av hvilke instanser som har 
foretatt kartleggingen i bydelene.  

Gjennom BrukerPlan fremkommer at 233 personer var bostedsløse og at 466 personer ikke hadde 
permanent og/eller tilfredsstillende boforhold i de åtte kartlagte bydelene11. Kartleggingen viste at 
det er flere bostedsløse og personer med ikke permanent/tilfredsstillende boforhold i bydelene som 
er kartlagt i Oslo enn landet for øvrig.  

                                                           
9 En husstand består av en eller flere personer som er bosatt i samme bolig.  
10 For definisjon av bostedsløshet, se vedlegg 
11 Dette er antallet uten permanent eller tilfredsstillende bolig i de åtte kartlagte bydelene. BrukerPlan gir ikke svar på hvor 
mange det er i Oslo som helhet. 
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Gjennom BrukerPlan er det registrert mange røde/bostedsløse i de vestlige bydelene som Frogner 
(22%) og Vestre Aker (29%). 

 
Fig 13: Funksjonsnivå bolig (grønn – permanent/tilfredsstillende, gul - ikke permanent/ikke tilfredsstillende, rød 
– bostedsløs) (Kilde BrukerPlan) 

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) gjennomførte en kartlegging av bostedsløse i 2012. 
Da fant de at 6259 er bostedsløse i Norge, derav 1320 personer i Oslo. Dette antallet inkluderer alle 
bostedsløse, men en stor andel av de bostedsløse har rus og/eller psykiske lidelser. 

I tabell 5 i vedlegget er antall av Boligbyggs ordinære boliger fordelt bydel. I Oslo kommune har 
Boligbygg til sammen 10 187 ordinære boliger. Oversikten viser at det er store variasjoner mellom 
antall kommunalt disponerte boliger. Bydel Ullern har færrest med 183 ordinære boliger, mens Bydel 
Gamle Oslo har flest med 1 732 ordinære boliger. Disse boligene er inklusive omsorgsboliger, boliger 
tilpasset personer med funksjonsnedsettelser og Ungbo-boliger, - slik at personer med 
rusmiddelproblemer er bare en flere målgrupper for tildeling av disse boligene. 

  

Grønn Gul Rød
Alna 73 % 22 % 6 %

Frogner 43 % 35 % 22 %
Gamle Oslo 65 % 20 % 15 %

Sagene 71 % 23 % 6 %
Stovner 65 % 26 % 10 %
Ullern 47 % 38 % 15 %

Vestre Aker 45 % 26 % 29 %
Østensjø 68 % 22 % 10 %

Totalt 64 % 24 % 12 %
Norge 2014 74 % 16 % 10 %
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7 Institusjonsopphold i VEL og TSB 
 
Tiltak /inntak i Velferdsetatens rusinstitusjoner 

1 337 personer bodde i 2015 en eller flere ganger i VELs rusinstitusjoner, de hadde til sammen 4 094 
tiltak/inntak.  I 2015 var det 3 037 av tiltak/inntak i Velferdsetatens akutt- og korttidsinstitusjoner, - 
dvs at om lag tre av fire tiltak/inntak var ved akutt, korttid eller beredskapsplassene. Langt de fleste 
tiltakene/ inntakene, - 1 835 gjøres ved Prindsen mottakssenter. Dalsbergstiens hus, Fredensborg 
bosenter, Thereses hus og Marcus Thranes hus har hatt til sammen 1 202 tiltak/inntak.  

Ved omsorg-, rehabiliteringsinstitusjonene og andre (som inkluderer Incita, Exit og Svingen) var det til 
sammen 1 057 tiltak/inntak. Derav 758 tiltak/inntak på rehabiliteringsinstitusjoner og 260 på 
omsorgsinstitusjoner.  

Dersom man ser på antall inntak/tiltak på akutt, korttid og beredskapsplasser fordelt på bydel, 
fremkommer at bydelene Gamle Oslo og Frogner har flest tiltak/inntak, mens bydelene Ullern og 
Nordre Aker har færrest.  

Figur 14: Antall tiltak/inntak fordelt på type institusjon og bydel i 2015 (N=4094) (Kilde VEL) 
*Utenbys inkluderer personer som har en natts overnatting i forkant av hjemreise ved akutt og 
korttidsinstitusjonene og «gjestepasienter» ved omsorgs- og rehabiliteringsinstitusjonene  

Dersom man ser på antall tiltak/inntak på rehabiliterings, - omsorgsinstitusjoner og andre (inkluderer 
Exit, Incita og Svingen) fordelt på bydel er bruk av plassene jevnere fordelt. Som det fremkommer av 
figuren er det flest tiltak/inntak ved rehabiliteringsinstitusjonene der beboerne bruker noe rus eller 
er i aktiv rus. Bydelene Gamle Oslo (51) og Frogner (51) har flest tiltak/inntak ved disse 
institusjonene, mens bydelene Nordre Aker (18) og Alna (19) har færrest.  

 

Akutt, 
korttid og 
beredskap

Omsorg 
aktiv rus/ 
noe rus

Omsorg 
rusfri

Rehab aktiv 
rus/noe rus

Rehab 
rusfri

Andre Totalt antall 
tiltak/inntak

Alna 101 10 3 19 16 0 149
Bjerke 169 12 2 26 11 0 220
Frogner 337 18 4 51 34 4 448
Gamle Oslo 446 32 4 51 28 4 565
Grorud 158 10 5 31 23 1 228
Grünerløkka 288 22 6 41 32 8 397
Nordre Aker 76 5 0 18 15 2 116
Nordstrand 175 11 1 35 17 1 240
Sagene 149 22 10 33 31 3 248
St. Hanshaugen 171 14 6 42 16 1 250
Stovner 176 11 3 20 27 7 244
Søndre Nordstrand 208 11 3 25 20 4 271
Ullern 76 7 0 18 7 2 110
Vestre Aker 106 10 2 16 12 1 147

   Østensjø 159 10 4 14 24 1 212
Utenbys* 242 2 0 3 2 0 249
Totalt 3037 207 53 443 315 39 4094
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Oppholdstid ved Velferdsetatens rusinstitusjoner 

Ved akuttinstitusjonene er botid normalt tre måneder, med mulighet for forlengelse. De aller fleste 
opphold er i inntil tre måneder, kun 88 av 3052 tiltak/inntak har vart utover tre måneder. Det er seks 
beboere som har bodd ved en akutt- eller korttidsinstitusjon i mer enn ett år, en av disse i mer enn 
tre år.   

I 2015 var det 260 tiltak/inntak ved omsorgsinstitusjonene i Velferdsetaten. Det var 22 beboere som 
flyttet ut av omsorgsinstitusjonene før det hadde gått tre måneder, og ytterligere 49 som hadde 
flyttet ut innen ett år. 15 beboere flyttet ut i det de hadde bodd ved institusjonen mer enn tre år, 
mens 51 fremdeles bor på institusjonene med mer enn 3 års botid. 

367 av de 534 beboerne som har flyttet ut fra rehabiliteringsinstitusjonene hadde oppholdstid under 
enn ett år. 

130 beboere hadde oppholdstid mellom 1 -3 år innen de flyttet ut, mens 37 hadde mer enn 3 års 
botid da de flyttet ut. Det er 16 beboere ved rehabiliteringsinstitusjonene som fremdeles bor i 
rehabiliteringsinstitusjoner med mer enn 3 års botid, 8 av disse med mer enn 5 års botid. 

Oppholdstid i langtidsinstitusjoner i VEL fordelt på bydel 

Det er forskjeller i lengde på botid i de ulike bydelene. Samlet sett er det 55 beboere i 
langtidsinstitusjonene som har botid utover 5 år, og 57 beboere med botid mellom 3 – 5 år.  

 
Fig 15: Oppholdstid ved omsorgs-, rehabiliteringsinstitusjonene samt andre institusjoner fordelt bydel(N=998) 
(Kilde VEL) 

Bydelene Ullern og Stovner har ingen beboere med botid mer enn 5 år, mens bydelene Sagene og 
Gamle Oslo har henholdsvis 12 og 10 beboere med botid mer enn  5 år. Alle bydeler har en eller flere 
beboere med botid mellom 3 til 5 år.  

Gjengangere 

Personer med 10 eller flere tiltak/inntak pr år er definert som gjengangere. I 2015 var det 80 
personer som hadde 10 eller flere inntak, 13 av disse var kvinner. Gjengangerne har til sammen hatt 
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1 197 tiltak/inntak i 2015, dette er nærmere 30 prosent av alle tiltak/inntak iverksatt i 2015. Til 
sammen 267 av tiltakene/inntakene gitt gjengangere er iverksatt på omsorgs- eller 
rehabiliteringsinstitusjoner, mens 930 er opphold ved akutt, korttid eller beredskapsplasser. 

De aller fleste gjengangerne er mellom 30 og 50 år. Den eldste kvinnen er 44 år, mens den eldste 
mannen er 61 år. 10 av gjengangerne er mellom 20-30 år.  

 
Figur 16: Antall personer med mer enn 10 tiltak/inntak ved VELs rusinstitusjoner i 2015 fordelt bydel (N=80) 
(Kilde VEL) 

Det er ganske store variasjoner mellom bydelene med henblikk på hvor mange personer som har ti 
eller flere tiltak/inntak (gjenganger), der Bydel Gamle Oslo har 15 gjengangere, Bydel Frogner har 10 
mens bydelene Grorud og Alna har to hver.  

Variasjonen i antall tiltak/inntak var stor blant gjengangerne, der personen med flest tiltak/inntak har 
hatt 41 tiltak. Storparten, - 56 personer (10 kvinner og 46 menn) har hatt mellom 10 til 15 
tiltak/inntak i 2015.  

En av personene med 10 tiltak/inntak var utenbys tilhørende. Personen hadde fått ni akuttopphold 
på Prindsen mottakssenter og ett ved Fagerborg.  

 
Figur 17: Antall liggedøgn i 2015 for gjengangerne (N=80) (Kilde VEL) 

Som det fremgår har 10 av gjengangerne mindre enn 100 døgn i VELs institusjoner. Så mange som 27 
av gjengangerne har mer enn 300 liggedøgn i 2015. Det betyr at 50 av 80 gjengangere har mer enn 
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200 liggedøgn i løpte av 2015 ved en institusjon i regi av velferdsetaten. Gjennomsnittlig liggedøgn 
for beboere med mer enn ti tiltak/inntak i 2015 er 233 døgn.  

For beboerne med 10 tiltak/inntak eller mer i 2015, har noen brukere samtlige tiltak/inntak ved 
akuttinstitusjoner – dette gjelder 32 av gjengangerne i 2015. To gjengangere med mer enn 26 
tiltak/inntak har kun hatt opphold på akuttinstitusjoner, den ene av disse hadde så mange som 41 
tiltak/inntak ved akuttinstitusjoner i 2015. Andre gjengangere har først flere tiltak/inntak ved 
akuttinstitusjonene for så å få tiltak/inntak ved en av langtidsinstitusjonene, det kan være enten 
omsorgs- eller rehabiliteringsinstitusjoner. Dette gjelder for 15 av gjengangerne. 16 gjengangere har 
hatt tiltak/inntak ved akutt, deretter hatt tilbud om langtidsplass for så å få plass ved 
akuttinstitusjoner igjen. Åtte gjengangere har først bodd ved langtidsinstitusjoner for så å få plass 
ved akuttinstitusjoner, mens ni har hatt flere opphold både ved frem og tilbake mellom akutt- og 
langtidsinstitusjoner i 2015. 

Figur 18: Fordeling av institusjonstilbud gitt gjengangere, - antall tiltak/inntak 2015 (N=80) (Kilde VEL) 

Avslutning av boopphold og bosted i etterkant av opphold 

3 634 bo-opphold ved VEL’s institusjoner ble avsluttet i 2015, av disse var 2 654 fullførte opphold. 
Om lag halvparten bo-opphold ble overført til annet tiltak enten innenfor VEL’s tiltaksapparat eller i 
form av overføring til behandling i spesialisthelsetjenesten. 953 bo-opphold ble avbrutt, enten på 
grunn av utskrivninger, ensidig avgjørelse fra beboers side, etter gjensidig avtale mellom beboer og 
institusjon eller ved at beboer uteble/ikke møtte til inntak.  

Figur 19: Avslutning av boopphold ved VEL’s rusinstitusjoner (N=4094)(Kilde VEL) 

Som det fremgår av figur 18 døde 27 beboere mens de bodde ved VEL’s institusjoner i 2015. 13 av 
dødsfallene skjedde mens beboeren bodde på omsorgsinstitusjon med mandat aktiv/noe rus, mens 
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seks bodde på korttid- og akuttinstitusjon. Fire bodde på rehabiliteringsinstitusjon med mandat 
aktiv/noe rus, mens tre bodde på rusfri rehabiliteringsinstitusjon12. 

407 beboere ble utskrevet mot egen vilje. Tre fjerdedeler (298) av disse ble utskrevet med 
øyeblikkelig virkning. 

 
Figur 20: Antall beboere utskrevet med øyeblikkelig virkning, fordelt bydel (N=298) (Kilde VEL) 

En gjennomgang av årsakene til utskrivning med øyeblikkelig virkning viser at 174 beboere ble 
utskrevet med øyeblikkelig virkning på grunn av vold, trusler om vold eller våpenbesittelse, mens 32 
på grunn av at deres atferd har utsatt andre for fare. Kun 6 har blitt utskrevet med øyeblikkelig 
virkning på grunn av omsetning av rusmidler, og dette har kun vært gjort ved 
rehabiliteringsinstitusjonene. 86 beboere har blitt utskrevet med øyeblikkelig virkning på grunn av 
«annet» - dette er i all hovedsak begrunnet i alvorlig hærverk som gjør rommet ubeboelig.  

Det er vanskelig å få informasjon om hvor beboere bosetter seg etter utskrivning med øyeblikkelig 
virkning. Vi finner imidlertid at 255 personer har hatt opphold i VELs institusjoner i etterkant av 
utskrivningen med øyeblikkelig virkning. De resterende 43 har ikke hatt inntak ved VELs 
døgninstitusjoner i etterkant. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 I vedlegg tabell 3 finner du avslutninger fordelt på den enkelte bydel. 
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Bosted etter opphold 

237 av beboerne ved VELs sine rusinstitusjoner har vi kjennskap til flyttet i egen bolig13. 130 av 
beboerne som flyttet til egen bolig hadde bodd ved en rehabiliterings og 82 hadde bodd ved akutt- 
og korttidsinstitusjon14.  

 
Fig 21: Bostatus etter opphold i VEL (N=4094)(Kilde VEL) 

Bydel Gamle Oslo har 36 beboere som har flyttet i egen bolig, mens bydelene Sagene og Frogner har 
henholdsvis 29 og 24. Bydelene Vestre Aker og Ullern har færrest beboere som har flyttet i egen bolig 
etter opphold i VEL, med henholdsvis 3 og 4 beboere som har flyttet i egen bolig. 

Det er imidlertid viktig å merke seg at antallet som fremkommer ikke i fullstendig grad kan si noe om 
de som har flyttet i egen bolig har klart å beholde boligen over tid. Vår oversikt viser imidlertid at 192 
av de 237 som flyttet i egen bolig ikke har kommet tilbake som beboere ved VEL’s rusinstitusjoner.  

Innleggelser i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Det var 3 437 innleggelser i TSB for innbyggere i Oslo kommune i 2015. Vi har dessverre ikke tall for 
hvor mange personer som har vært lagt inn. Tall for innleggelser fra 2012 – 2015 viser at antallet er 
ganske stabilt, - fra 2 933 i 2012 som er det laveste antallet, til 3 437 i 2015 som er det høyeste 
antallet. 

Som det fremkommer av figuren er det store forskjeller på antall innleggelser i de ulike bydelene. 
Bydel Gamle Oslo har flest innleggelser med 547 innleggelser mens Bydel Grünerløkka har 417 
innleggelser i 2015. Bydel Ullern har færrest med 70 innleggelser i 2015, mens Bydel Nordre Aker har 
115. 

 

                                                           
13 For en del beboere har vi ikke informasjon om bosted i etterkant av utflytting. Dette gjelder først og fremst beboere som 
uteblir eller som blir utskrevet mot egen vilje, men det vil i en del tilfeller også gjelde noen av beboerne med opphold på 
akutt- og korttidsinstitusjonene. 
 
14 For en oversikt over andel fra bydelene som har flyttet i egen bolig, se tabell 6 i vedlegg. 

Egen bolig 237
Annen avd samme institusjon 374
Anne døgnsinst. kommunal/privat 789
Døgnbehandling spesialisthelsetjenesten 271
Soning i fengsel 46
Annet (kjent) 133
Ukjent 2244
Totalt 4094

Bostatus etter opphold i VEL
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Fig 22: Antall innleggelser i TSB for 2012-2015 fordelt bydel (Kilde NPR) 

Dersom man ser på antall innleggelser i de ulike bydelene, har det i de fleste bydelene vært ganske 
stabilt hvor mange innleggelser innbyggerne har hatt i TSB fra 2012-2015, men det er noen unntak. I 
bydelene Vestre Aker og Søndre Nordstrand har det vært en økning i antall innleggelser fra 2012 til 
2015, mens i St. Hanshaugen har det vært en nedgang, - 341 innleggelser i 2012 og 251 innleggelser i 
2015.  

Gjennomsnittlig liggedøgn pr innleggelse er 28 døgn i 2015, noe som er litt høyere enn tidligere år 
med gjennomsnittlig liggedøgn i 2014 på 26,5 døgn og 24,2 i 2013. 
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Fig 23: Antall innleggelser i TSB fordelt alder (N=3437) (Kilde NPR) 

Som det fremkommer av figuren over er aldersspredningen relativt stabil. I 2015 var det 725 
innleggelser for personer i aldersgruppen 18-29 år, - og det er flere innleggelser enn tidligere år for 
denne aldersgruppen. Det er flest innleggelser for aldersgruppene 30-39 og 40-49 år, - med 
henholdsvis 875 og 872 innleggelser. Det er verdt å merke seg at 316 innleggelser er for personer i 
aldersgruppen 60 – 79 år. Dette antallet er relativt stabilt fra 2012 og frem til 2015. 

Hjemreiser 

En rekke personer fra andre kommuner oppholder seg periodevis i Oslo. Tjenesteapparatet forsøker 
å motivere for å reise tilbake til hjemkommunen. Figuren nedenfor viser en oversikt over antall 
hjemreiser med oppfølging gitt av byomfattende tjenester. I tillegg innvilger NAV sosial i bydelene 
hjemreiser, men vi har ikke antall for hvor mange personer dette dreier seg om.  

En hjemreise med oppfølging innebærer at det etableres en kontakt med hjelpeapparatet i 
hjemkommunen, samt at personen får dekket reisen hjem. I særskilte tilfeller kan ansatte i 
kommunen følge vedkommende hjem, der det vurderes som nødvendig.  

 2013 2014 2015 
Helseetaten v/Sosial Ambulant Akuttjeneste 430 566 490 
Velferdsetaten v/Prindsen Mottakssenter og Uteseksjonen 277 351 373 
Totalt 707 917 863 

Figur 24: Antall hjemreiser med oppfølging 2013-2015(Kilde Helseetaten og Velferdsetaten) 
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8 Fysisk og psykisk helse  
 
Gjennom BrukerPlan fremgår at 11% av de kartlagte i Oslo vurderes å ha alvorlige fysiske plager, 
dette utgjør 210 personer. Det er relativt stor variasjon mellom prosentandel vurdert «rødt» i de 
ulike bydelene. Bydelene Alna og Gamle Oslo har høyest andel rød, mens bydelene Sagene og 
Østensjø har lavest andel på rødt.  Om lag halvparten av de kartlagte har noe fysiske plager.  

  Grønn Gul Rød 
Alna 26 % 56 % 17 % 

Frogner 56 % 36 % 9 % 
Gamle Oslo 44 % 43 % 13 % 

Sagene 42 % 52 % 6 % 
Stovner 40 % 49 % 11 % 
Ullern 35 % 56 % 10 % 

Vestre Aker 55 % 36 % 9 % 
Østensjø 47 % 45 % 8 % 

Totalt 43 % 47 % 11 % 
Norge 2014 51 % 41 % 8 % 

Fig 25: Fysisk helse (grønn - vanlig god fysisk helse, gul - noen fysiske plager, rød - alvorlige fysiske plager)(Kilde 
BrukerPlan) 

Når det gjelder psykisk helse har kartleggerne vurdert at 18 % av de kartlagte har alvorlig 
funksjonssvikt, det vil si 350 personer. Over halvparten vurderes som med noe funksjonssvikt.  

  Grønn Gul Rød 
Alna 19 % 52 % 29 % 

Frogner 28 % 59 % 13 % 
Gamle Oslo 36 % 43 % 22 % 

Sagene 27 % 63 % 9 % 
Stovner 18 % 59 % 23 % 
Ullern 28 % 58 % 14 % 

Vestre Aker 38 % 53 % 8 % 
Østensjø 32 % 51 % 16 % 

Totalt 29 % 53 % 18 % 
Norge 2014 26 % 61 % 13 % 

Fig 26: Psykisk helse (grønn -vanlig god psykisk helse, gul - noe funksjonssvikt, rød - alvorlig funksjonssvik)( Kilde 
BrukerPlan) 

I bydelene Alna, Gamle Oslo og Stovner vurderes at mellom 22 % og 29 % av de kartlagte har alvorlig 
funksjonssvikt knyttet til psykisk helse. 8% og 9% i bydelene Vestre Aker og Sagene vurderes å ha 
alvorlig funksjonssvikt.  

Som det fremkommer vurderes problemomfang knyttet til psykisk og fysisk helse som mest alvorlig 
bydelene Alna og Gamle Oslo. Om dette handler om ulike vurderinger eller om det er et økt antall 
med høyere problemomfang kan ikke kartleggingen gi svar på.  
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Lavterskel helsehjelp 

Feltpleiestasjonene i Velferdsetaten hadde 1 029 pasienter i 2015, og de har til sammen vært til         
7 023 konsultasjoner. Det vil si at pasientene i gjennomsnitt har mottatt nær 7 konsultasjoner hver. 
187 av konsultasjonene ble gjennomført av lege.  

Konsultasjoner ved Feltpleien er hovedsakelig knyttet til sårbehandling og infeksjonsmedisinske 
problemstillinger. Ved 3 088 konsultasjoner ble sårstell gjennomført. 826 pasienter ble helsefaglig 
videreformidlet, enten innen somatikk, TSB eller psykiatri. Ved Hepatitt C klinikken har det i 2015 
vært 161 pasienter som til sammen har hatt 819 konsultasjoner.  

De aller fleste pasientene er mellom 40 og 60 år. 540 konsultasjoner er gitt til personer under 30 år, 
200 av disse til personer under 25 år. 560 konsultasjoner er gitt til pasienter over 60 år. 73 % av 
konsultasjonene er gitt til menn, og 27 % til kvinner.  

 
Fig 27; Konsultasjoner ved VELs lavterskel helsetjenester 2015 fordelt bydel (N=7 023)(Kilde VEL) 

Ved Feltpleien i Urtegata som drives av Frelsesarmeen var det i 2015 til sammen 3 943 
konsultasjoner. Det fremkommer ikke hvor mange unike brukere som har benyttet tilbudet. Det er 
grunn til å tro at det er noen av de samme brukerne som benytter seg av feltpleietilbudet i Urtegata 
og feltpleiestasjonene i VEL.  

I årsrapporten til Gatehospitalet fremkommer det at de hadde 4 960 liggedøgn. Dette var fordelt på  
2 272 liggedøgn for kvinner og 2 688 liggedøgn for menn. Det fremkommer ikke i denne rapporten 
antall unike brukere eller hvor lange opphold den enkelte har.  

Sykepleie på hjul rapporterer at de har hatt totalt 3 742 henvendelser i 2015. 2 920 av disse 
henvendelsene dreide seg om utstyr, mens 585 er helserelaterte henvendelser. De helserelaterte 
henvendelsene dreier seg om sårstell, helsevurdering/veiledning, medisinutlevering og utdeling 
Naloxon. Deler av tjenestetilbudet foregår hjemme hos pasient. Det er ikke oppgitt hvor mange unike 
personer som henvender seg og får bistand fra Sykepleie på hjul.  
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Utdelt smittevernutstyr 

Antall distribuerte sprøyter/kanyler har stabilisert seg på et lavere nivå enn i årene 2005-2007, og det 
er en liten nedgang fra 2014 til 2015. Antall utdelte sprøyter/kanyler er allikevel høyt, - i 2015 ble det 
delt ut nær 1,3 millioner kanyler. Det er om lag 600 000 kanyler som blir returnert årlig. 

 
Fig 28: Utdelt smittevernsutstyr VEL og Sykepleie på hjul (SPH) 2014 og 2015(Kilde VEL og årsrapport Sykepleie 
på hjul) 

I følge årsrapporten til Prindsen mottakssenter kan det synes som at reduksjon i antall utdelte 
kanyler er i overenstemmelse med den øvrige observerte utviklingen i det åpne rusmiljøet.  De 
fremholder at det er observert færre brukere i sentrumsområdene og færre tilreisende brukere i 
sommermånedene i 2015 enn tidligere år. Det kan bety at injeksjonskulturen i Oslo er i gradvis 
endring. I anslag gjort av SIRUS fremkommer noe av den samme trenden, noe de mener er et resultat 
av endring av rusatferd hos yngre brukere. En annen vesentlig årsak kan være at tilgangen til 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har blitt bedre (Rusmidler i Norge 2015).  

  

2013 2014 2015
Utdelte kanyler VEL 1 336 940 1 391 834 1 212 990
Utdelte kanyler SPH 84 193 82 386
Retur kanyler VEL 578 271 558 518 524 384
Retur kanyler SPH 52 560 58 656
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9 Sosial fungering og nettverk 
 
Kun to av ti brukere som er kartlagt i Oslo er vurdert å ha god sosial atferd og tilfredsstillende 
fungering. Tilfredsstillende fungering er i denne forbindelse definert som rimelig god sosial 
kompetanse, der brukeren klarer seg uten støtte i butikker, ved offentlige kontor og i uformelle 
sosiale situasjoner. Hele 15 % vurderes å ha marginal sosial kompetanse og dårlig sosial fungering i 
alle typer sosiale sammenhenger, inkludert rusmiljøet. 

 
Fig 29: Sosial fungering (grønn – god, gul – begrenset, rød – dårlig)( Kilde BrukerPlan) 

Bydel Sagene som registrerer lavest andel på rødt (7%). I Bydel Alna blir 22% av de kartlagte skåret 
rødt på sosial fungering.  

Det fremkommer at det er flere brukere i Oslo som blir skåret rødt (15%) enn i landet som helhet 
(9%). Samme tendens ser vi ved vurdering av sosialt nettverk. Prosentvis flere i Oslo vurderes som 
rød, dvs at man vurderer at brukerne har lite eller ingen kontakt med sosiale nettverk av alle slag, er 
isolert eller har bare marginale sosiale relasjoner. 

  Grønn Gul Rød 
Alna 15 % 71 % 14 % 

Frogner 22 % 65 % 13 % 
Gamle Oslo 25 % 61 % 13 % 

Sagene 9 % 85 % 6 % 
Stovner 21 % 69 % 11 % 
Ullern 17 % 68 % 15 % 

Vestre Aker 16 % 71 % 13 % 
Østensjø 31 % 60 % 9 % 

Totalt 20 % 69 % 11 % 
Norge 2014 30 % 61 % 9 % 

Fig 30: Sosialt nettverk (grønn - god kontakt, gul- begrenset kontakt, rød- ingen/dårlig kontakt) (Kilde 
BrukerPlan) 

Innenfor sosial fungering og nettverk skårer Bydel Sagene brukerne med mindre problemomfang enn 
de andre bydelene, og skårer også bedre enn landsgjennomsnittet. De øvrige bydelene skårer høyere 
problemomfang for sine brukere enn landsgjennomsnittet på sosial fungering. Denne variasjonen er 
ikke er så stor når det gjelder sosialt nettverk.  

Grønn Gul Rød
Alna 16 % 62 % 22 %

Frogner 28 % 58 % 14 %
Gamle Oslo 24 % 58 % 18 %

Sagene 10 % 83 % 7 %
Stovner 23 % 64 % 13 %
Ullern 19 % 64 % 17 %

Vestre Aker 24 % 62 % 14 %
Østensjø 30 % 55 % 15 %

Totalt 21 % 64 % 15 %
Norge 2014 40 % 51 % 9 %
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Så mange som 11 % av de kartlagte vurderes som rød, - dvs at de har lite eller ingen kontakt med 
sosiale nettverk av noe slag, og er isolert eller bare har marginale sosiale relasjoner. På den andre 
siden har 20 % av alle kartlagte brukere god kontakt med sosiale nettverk uten preg av 
rusmiddelbruk og/eller psykiske lidelser, som familie, barn, venner frivillige organisasjoner. 

Vold og trusler 

Gjennom BrukerPlan fremkommer at flere utsetter eller blir utsatt for vold og/eller trusler i de 
kartlagte bydelene enn i resten av landet. 30 % av de kartlagte, - dvs over 582 personer er oppgitt å 
utsette og/eller bli utsatt for vold og/eller trusler. Landsgjennomsnittet er 20 %. 

 

 
Fig 31: Andel som kartlagte som har blitt utsatt for vold/trusler, utsetter andre vold/trusler eller både selv er 
utsatt og har utsatt andre for vold/trusler. Det er også oppgitt antall personer som er utsatt og/eller utsatt 
andre for vold/trusler (Kilde BrukerPlan) 

Det er imidlertid store forskjeller mellom bydelene. 17 % - som utgjør 12 personer er oppgitt at de er 
utsatt eller har utsatt andre for vold eller trusler i Bydel Ullern, mens så mange som 38% (90 
personer) er oppgitt i Bydel Stovner og 34% (50 personer) i Bydel Frogner.  

  

Utsatt for vold/trusler Utsatt andre for 
vold/trusler

Både selv utsatt, - og 
utsatt andre for 

vold/trusler

Totalt antall  personer: 
utsatt og/eller utsatt 

andre for vold/trusler
Alna 10 % 11 % 4 % 63 pers.

Frogner 9 % 8 % 16 % 50 pers.
Gamle Oslo 8 % 14 % 6 % 123 pers.

Sagene 11 % 13 % 4 % 101 pers.
Stovner 9 % 14 % 15 % 90 pers.
Ullern 1 % 14 % 1 % 12 pers.

Vestre Aker 7 % 18 % 8 % 39 pers.
Østensjø 10 % 13 % 8 % 96 pers.

Totalt 9 % 13 % 8 % 582 pers.
Norge 2014 7 % 6 % 7 %
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10 Arbeid, aktivitet og økonomi 
 
Det er et mindretall av de kartlagte i BrukerPlan som er i lønnet arbeid eller i aktivitet som oppleves 
som meningsfull, dette omfatter 16% av de kartlagte. Hele 45% er ikke i noen form for lønnet arbeid 
eller aktivitet. Dette er noe høyere enn landsgjennomsnittet.  

  Grønn Gul Rød 
Alna 13 % 39 % 48 % 

Frogner 16 % 40 % 44 % 
Gamle Oslo 11 % 34 % 55 % 

Sagene 9 % 53 % 37 % 
Stovner 11 % 42 % 47 % 
Ullern 29 % 39 % 32 % 

Vestre Aker 30 % 30 % 41 % 
Østensjø 30 % 31 % 39 % 

Totalt 16 % 39 % 45 % 
Norge 2014 28 % 31 % 41 % 

Fig 32: Funksjon arbeid/aktivitet/utdanning (grønn - nok/tilstrekkelig, gul – litt, rød –ingen) (Kilde BrukerPlan) 

Det er mindre forskjeller mellom bydelene innenfor dette funksjonsområde enn andre. Det kan 
imidlertid være verdt å merke seg at bydelene Ullern, Vestre Aker og Østensjø vurderes at omlag 
30% av brukerne som er kartlagt som nok/tilstrekkelig ift arbeid. Bydel Gamle Oslo på den andre 
siden har vurdert at 55% av de kartlagte – dvs ca 225 personer er uten lønnet arbeid eller aktivitet. 

Arbeidstiltak 

Det er 14 bydeler som gjennom IS 24/8 har besvart at de har tiltak for personer med psykisk helse- 
og/eller rusproblemer som skal bidra til at de kommer i arbeid. NAV har ansvaret for mange av 
tiltakene, men det er også flere bydeler som har egne tiltak i samarbeid med ideelle aktører. Fem av 
bydelene har tatt i bruk IPS eller Supported employment. 

Økonomi 

21% av de kartlagte gjennom BrukerPlan er vurdert å ha stor uorden i økonomien. Om lag halvparten 
vurderes å ha orden i fast inntekt og/eller stønad. Det er noen flere som blir vurdert som rød i Oslo 
sammenlignet med landet for øvrig, men prosentvis like mange på grønn.  
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  Grønn Gul Rød 
Alna 40 % 47 % 13 % 

Frogner 40 % 34 % 26 % 
Gamle Oslo 47 % 25 % 27 % 

Sagene 49 % 33 % 18 % 
Stovner 45 % 32 % 23 % 
Ullern 60 % 21 % 19 % 

Vestre Aker 34 % 48 % 18 % 
Østensjø 59 % 23 % 17 % 

Totalt 47 % 32 % 21 % 
Norge 2014 47 % 40 % 13 % 

Fig 33: Funksjon økonomi (grønn - orden i fast inntekt/stønad, gul- delvis orden i inntekt/stønad, rød - stor 
uorden) (Kilde BrukerPlan) 

Igjen fremkommer forskjeller mellom bydelene. Bydelene Frogner og Gamle Oslo har den høyeste 
andelen av kartlagte med stor uorden i økonomien, mens Bydel Alna har færrest. I Bydelene Ullern 
og Østensjø har de den høyeste andelen av kartlagte som har orden/fast inntekt stønad, - der 
henholdsvis 60% og 59% er skåret på grønn.   
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11 Ungdom og unge voksne 
 
Det er lite samlet statistikk som omhandler barn, ungdom og unge voksne (opptil 23 år), og da 
særskilt de under 18 år i Oslo kommune. Statistikken som benyttes i dette kapittelet er hentet fra 
Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2016 (tall fra 2015), Uteseksjonen og Prindsen 
mottakssenter (Velferdsetaten), tiltaket Ungdom og rus (Helseetaten) og henvendelser til 
Barnevernsvakta fra Barne- og familieetaten. Statistikken benyttet her omhandler barn og ungdom 
som kan være i risiko for å bruke illegale rusmidler og/eller utvikle en rusavhengighet, samt voksne 
rusavhengige med omsorg eller samvær med barn. 

Det er en rekke forbehold i statistikken som omhandler denne aldersgruppen. Som det fremkommer 
av årsmeldingen til SaLTo, påvirkes statistikken over ungdomskriminaliteten av politiets valgte 
strategier og innsats. Videre må det tas forbehold knyttet til Uteseksjonens statistikk over antall som 
de er i kontakt med og som mottar oppfølging, da det ikke er slik at alle vil ha en problematikk 
knyttet til rus.  

For generell informasjon om ungdoms hverdag og deres levekår, henvises til undersøkelsen «Ung i 
Oslo 2015». Generelt kan det trekkes frem at ungdom i Oslo drikker mindre og sjeldnere enn tidligere 
år. Videre er det en høyere andel ungdom i de vestlige og sentrumsnære bydelene som drikker 
alkohol. Det samme gjelder for bruk av cannabis (Ung i Oslo 2015). 

Narkotikalovbrudd blant unge under 18 år 
 
Det ble registrert 199 narkotikaforhold med gjerningsperson under 18 år i 2015, fordelt på 147 
personer. Det er her viktig å understreke at politiet i all hovedsak selv står for anmeldelsene. Videre 
gir ikke denne statistikken en oversikt over omfang av narkotikabruk, som tidligere nevnt vil politiets 
strategier og innsatser variere fra år til år og dette vil påvirke antall forhold. Narkotikalovbruddene 
var knyttet brudd på legemiddelloven og kjøp, salg og besittelse av narkotika. 
 

 
Fig 34: Narkotikalovbrudd blant unge under 18 år i Oslo (Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, Rapport basert på data fra 
2015, Oslo politidistrikt og Oslo kommune) 
 

Barnevernvakten i Oslo 

På kvelds- og nattestid og helger fungerer Barnevernvakten som stedfortreder for 
barneverntjenestene og håndterer alle akutte barnevernhenvendelser etter Lov om 
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barneverntjenester. På dagtid er en av oppgavene til Barnevernvakten å formidle saker til ansvarlig 
barneverntjeneste.  

Fig 35: Henvendelser til Barnevernvakten i 2015 (N= 11 290) (Kilde Barne- og familieetaten) 

Som statistikken viser, mottar Barnevernsvakten henvendelser knyttet til en rekke områder, der de 
aller fleste henvendelser knyttes til «savnet barn». Av de over 11 000 henvendelsene 
barnevernsvakta fikk, omhandlet over 4 000 «savnet barn». 168 henvendelser omhandlet «Rus barn 
og unge», mens 762 omhandlet «atferdsproblemer barn og kriminalitet barn».  
 
Barne- og familieetaten har utarbeidet en oversikt over antall plasseringer der første hjemmel er 
atferdsparagraf. Plasseringene er ikke nødvendigvis ut fra rus, men omhandler barnets atferd og kan 
således sees som en risikofaktor. Antall plasseringer omhandlet totalt 70 unge under 18 år, hvorav 48 
var Oslotilhørende. Antallet plasseringer totalt var 104, noe som tilsier at enkelte ungdommer har 
vært plassert flere ganger i løpet av 2015.  

Ungdom og rus - Helseetaten 

Ungdom og rus er et tiltak under Sosial Ambulant akuttjeneste som fokuserer på ungdom til og med 
23 år som kommer til legevakten med en intoksikering. De tilbyr samtaler og oppfølging i etterkant, 
både til ungdommene og deres familier.  
 
I 2015 registrert Ungdom og rus 652 ungdommer med en rusrelatert henvendelse. Av disse er 209 
gjengangere, det vil si at de har hatt én eller flere rusrelaterte henvendelser på legevakten de siste to 
årene.  
 
Det er alkohol som er det mest vanlige rusmiddelet ungdommene har inntatt når de kommer til 
legevakten (56%). Deretter er det blandingsmisbruk (inntatt flere enn ett rusmiddel) med 22%,heroin 
(5%) og cannabis (5%). De tyngste rusmidlene er knyttet til de eldste i målgruppen.  

57 % av ungdommen kommer fra Oslo. De er enten folkeregistret i Oslo, eller har oppgitt i samtale 
hvor i Oslo de bor. Ungdommen fordeler seg slik på følgende bydelene i 2015:     
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Fig 36: Antall ungdom/unge voksne som har deltatt på Ungdom og rus fordelt bydel (N=652)(Kilde Helseetaten) 

Selv om undersøkelser viser at det er flere unge som både drikker alkohol og bruker cannabis blant 
de vestlige og sentrumsnære bydelene (Ung i Oslo 2015), gjenspeiles ikke dette like tydelig i denne 
oversikten. 43 % av ungdommen er utenbys fra. Det vil si at de er folkeregistret utenfor Oslo, eller at 
det ikke framkommer hvor ungdommen faktisk bor. Kjønnsfordelingen viser at 56% er menn, mens 
44% er kvinner.  

De aller fleste (69%) kommer til Legevakten på grunn av rusmiddelforgiftning. Andre årsaker er blant 
annet psykiske symptomer (9%), behov for overnatting (8%), somatiske symptomer (5%) og ønske 
om avrusning (4%). 32 % av henvendelsene er gjengangere. Det vil si at de har vært på legevakten 
med en rusrelatert henvendelse flere enn en gang.  

Velferdsetaten 

Det var som tidligere nevnt til sammen 1 377 personer som hadde tiltak/inntak i Velferdsetatens 
rusinstitusjoner i 2015, og til sammen mottok disse 4 094 tiltak/inntak. Andelen i alderen 18-24 år var 
lav i forhold til totalantallet, men det er allikevel et ikke ubetydelig antall. Som figuren viser, var det 
totalt 23 personer i aldersgruppen 18-21 år og 43 personer i alderen 22-24 år. Totalt var det fem 
personer med 10 eller flere tiltak/inntak i løpet av ett år i denne aldersgruppen i 2015.  

 
Figur 37: Antall personer og tiltak i Velferdsetatens institusjoner i aldersgruppen 18-24 år 
* Kvinne som er bosatt utenfor Oslo, ** Fire menn, alle med bosted i Oslo 
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Som det fremkommer av figuren under har de fleste tiltak/inntak for denne aldersgruppen vært ved 
Prindsen mottakssenter. For øvrig er tiltak/inntak i aldersgruppen 18-21 år ved Exit, Thereses hus og 
Marcus Thranes hus. For aldersgruppen 22-24 er bilde noe annerledes, - der er det langt flere inntak 
på korttidsinstitusjoner der målgruppen er i aktiv rus.  

 
Figur 38: Antall tiltak/ inntak ved Velferdsetatens institusjoner i aldersgruppen 18-24 år 
*Andre institusjoner består av; Bjørnerud, Min Plan, Stensløkka Ressurssenter, Lassonløkken, Svingen, Veien videre og 
Østensjøveien hus. 

En kvinne ble utskrevet med øyeblikkelig virkning i aldersgruppen 18-21 år, mens det i aldersgruppen 
22-24 år var 13 utskrivninger fordelt på seks personer (en kvinne og fem menn).  

Uteseksjonen 

I 2015 har Uteseksjonen registrert kontakt med 1 249 personer i aldersgruppen 18 – 22 år. Av disse 
var 743 personer under 23 år. I aldersgruppen under 23 år hadde 323 personer tilhørighet i Oslo. 234 
personer er bostedsregistrert i kommuner utenfor Oslo, med en overvekt av personer fra 
Østlandet15. 84 personer er registrert med ukjent kommunetilhørighet, mens 102 personer er 
registrert med utenlandsk tilhørighet.  

 
Fig 39: Registrerte personer og personer som får oppfølging fra Uteseksjonen fordelt alder (N=1 249) (Kilde 
Uteseksjonen)  

I 2015 mottok 506 personer under 23 år oppfølging av Uteseksjonen. Av dem har 199 personer 
tilhørighet i Oslo. 166 personer er bostedsregistrert i kommuner utenfor Oslo, med en overvekt av 
personer fra Østlandet. 69 personer er registrert med ukjent kommunetilhørighet, mens 72 personer 
er registrert med utenlands tilhørighet.  

Det er ikke bekymring knyttet til rus overfor alle Uteseksjonen er i kontakt med, men de aller fleste 
er i risiko for utvikling av problematikk knyttet til rus og/eller psykisk uhelse.  

 

                                                           
15 For ytterligere oversikt over kommunetilhørighet til personer Uteseksjonen har registrert kontakt med, se tabell 5 i 
vedlegget. 

Tiltakssted 18-21 år 22-24 år
Exit 8 7
Marcus Thranes 1 19
Prindsen 34 91
Thereses hus 3 11
Dalsbergstiens hus 0 10
Fagerborg 0 10
Andre 2 21
Totalt 48 169

Personer Oppfølging Personer Oppfølging Personer Oppfølging Personer Oppfølging

0-14 år 20 11 13 13 11 9 5 5

15-17 år 134 76 67 47 48 33 33 28

18-22 år 169 112 154 106 43 30 46 36

Tota l t 323 199 234 166 102 72 84 69

UkjentOs lo Utenbys Utenlandske
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Hasjavvenningskurs 

Uteseksjonen i Velferdsetaten tilbyr hasjavvenningskurs. Det samme gjør bydelene Østensjø og 
Vestre Aker. I 2015 fikk 123 personer et tilbud om hasjavvenning ved Uteseksjonen. Hovedvekten er 
menn i alderen 18-25 år. I Bydel Østensjø fikk 50 ungdommer i alderen 13-24 år individuell 
oppfølging i tilknytning til hasjavvenningsprogrammet i deres bydel. Vi har ikke oversikt over antall 
unge voksne som har deltatt på hasjavvenningskurs i regi av andre bydeler. 
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12 Eldre  
 

Det meldes stadig om at populasjonen med rusmiddelmisbrukere blir eldre og at dette fører til 
endrede behov i tiltaksapparatet. Blant annet er det kartlagt at rusmiddelmisbrukere, tidligere i livet 
enn andre får fysiske og psykiske plager. Dette kan bety at deler av tiltaksapparatet må rette inn 
tilbudet etter økende alder i brukergruppen. BrukerPlan viser at gjennomsnittsalderen for brukere 
med rusmiddelproblemer er høyere i Oslo enn i landet for øvrig. 

Stavanger universitetssykehus ved KORFOR lagde i 2015 en utredning til Helse- og 
Omsorgsdepartementet med tittel «Alkoholbruk og alkoholrelaterte helsemessige og sosiale 
problemer blant eldre og helsemessige og sosiale problemer blant eldre i LAR». Undersøkelsen viser 
at rundt halvparten av eldre LAR-pasienter har fysiske helseproblemer som påvirker deres livsførsel 
og funksjon. Hepatitt C og leverskader peker seg spesielt ut.  

MAR Oslo lagde i 2015 en kvalitativ kartlegging blant sine brukere. Bakgrunnen for kartleggingen var 
bekymring om at tilbudet ikke var tilpasset de eldre brukerne. MAR Oslo poliklinikk registrerer en 
stadig voksende pasientgruppe som har hatt substitusjonsbehandling i over ti år. I Oslo er 
gjennomsnittsalderen for LAR-pasienter 45,8 år, den eldste er 67 år. Denne pasientgruppa er første 
generasjons pasienter i LAR behandling og man vet lite om utfordringene eldre LAR-pasienter møter 
(Kartlegging av seniorer i LAR). 

Eldre i TSB 

Det var 316 innleggelser i TSB for personer over 60 år i 2015, - derav 47 innleggelser for personer 
mellom 70-79 år. Antall innleggelser i denne aldersgruppen er rimelig stabil i 2013-2015, men det var 
noe flere innleggelser for denne aldersgruppen i 2012. Ut fra antall innleggelser i TSB fra 2012-2015 
kan man ikke hevde at personer som har blitt innlagt i TSB har blitt eldre.  

Sykehjemsetaten 

Sykehjemsetaten har rettet inn tilbud mot eldre personer med rusmiddelproblemer. Ryen Helsehus 
har en avdeling med 7 plasser til brukere med rusavhengighet som har behov for kortvarig pleie og 
omsorg. Det er toleranse for bruk av lovlige rusmidler. Stovnerskogen sykehjem har en avdeling med 
16 plasser for brukere med et langvarig og fortsatt eksisterende rusavhengighet som har behov for 
pleie og omsorg. Brukerne kan ha følgesykdommer og atferdsavvik knyttet til rusmisbruket som er 
uforenelig med opphold på andre avdelinger.  

Ved Sykehjemsetatens spesialenheter for rusavhengige har totalt 61 brukere fått tilbud om enten 
korttids- eller langtidsplass. Det er 26 personer som har hatt langtidsplass, derav 4 kvinner og 22 
menn. Det var 10 kvinner og 25 menn som fikk opphold ved korttidsplassene i 2015. Gjennomsnittlig 
liggedøgn var 49 døgn.  

Gjennomsnittsalder ved langtidsplassene er 66 år, mens den på korttidsplassene er 56 år. 
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Fig 40: Antall brukere ved Sykehjemsetatens langtids- og korttidsplasser 2015 fordelt bydel (Kilde 
Sykehjemsetaten)  

Eldre i Velferdsetaten rusinstitusjoner 

I VELs rusinstitusjoner var det 230 personer 55 år eller eldre som bodde på en eller flere av etatens 
rusinstitusjoner i 2015, og de hadde samlet sett hatt 606 tiltak/inntak. Av disse var 206 menn, - og 
den eldste var 82 år. Det var 11 personer som var 70 år eller eldre.  

14 personer som var 55 år eller eldre var gjengangere, - dvs hadde ti tiltak/inntak eller mer i løpet av 
2015.  

 
Fig 41: Antall tiltak/inntak i VEL for personer 55 år eller eldre (Kilde VEL) 

Som vi ser av figuren over er det mange personer på 55 år eller eldre som har akutt- eller 
korttidsopphold, kun 16 personer er ved rusfri omsorgsinstitusjon mens 89 får et tilbud ved en 
omsorgsinstitusjon der beboerne er i noe eller aktiv rus16.  

 

                                                           
16 I vedlegg tabell 6 finner du antall personer 55 år eller eldre som bodde i VEL 2015 fordelt bydel 

 

Lantidsplasser 
antall brukere

Korttidsplasser 
antall brukere

Totalt antall 
brukere SYE

Alna 2 3 5
Bjerke 1 0 1
Frogner 1 2 3
Gamle Oslo 3 9 12
Grorud 2 3 5
Grünerløkka 4 0 4
Nordre Aker 3 5 8
Nordstrand 1 0 1
Sagene 3 6 9
St.Hanshaugen 0 0 0
Stovner 1 3 4
Søndre Nordstrand 1 2 3
Ullern 0 1 1
Vestre Aker 2 0 2
Østensjø 2 1 3
Totalt 26 35 61

Antall tiltak/inntak 55 år eller eldre
Akutt/korttidsplasser 402
Omsorg rusfri 16
Omsorg aktiv/noe rus 89
Rehabilitering rusfri 37
Rehabilitering aktiv/noe rus 62
Totalt 606
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13Ressursinnsats  
 

Årsverksrapporteringen i IS 24/8 legger opp til at bydelene kan velge mellom å rapportere separat 
eller samlet for kategoriene rus og psykiske lidelser. Ettersom de fleste bydeler har valgt å rapportere 
samlet er det ikke mulig å kommentere tallene for års- og ressursinnsats kun for rustjenester. De tre 
bydelene som har rapportert årsverk i begge kategorier rapporterer at ca en tredjedel av årsverkene 
er innenfor rusfeltet. 

  
Figur 42: Antall årsverk i bydel rettet mot voksne med psykiske vansker/lidelser og rusproblemer (Kilde IS 24/8 
2015) 

Som det fremgår av figuren er det store forskjeller i årsverksinnsatsen mellom bydelene i Oslo, der 
bydelene St. Hanshaugen og Nordre Aker rapporterer om flest årsverk - henholdsvis 125 og 112 
årsverk innenfor rus og psykisk helse, mens bydelene Frogner og Stovner rapporterte om henholdsvis 
18 og 22 årsverk. Om dette er et resultat av at bydelene rapporterer på ulike premisser eller om 
forskjellene er så store som det fremkommer her er uvisst. Det kan imidlertid være grunn til å følge 
dette opp, både for å sikre korrekt rapportering til sentrale myndigheter, men kanskje viktigst for at 
bydel og Oslo kommune skal ha korrekt oversikt over årsverksinnsats innenfor fagområdene. Det bør 
også vurderes om bydelene bør oppfordres til å skille mellom om årsverksinnsats er rettet mot rus 
eller mot psykisk helse. 

Gjennom IS 24/8 blir også årsverksinnsats mot barn og unge rapportert. Tallene som fremkommer i 
rapporten er såpass ufullstendige at de ikke gir et godt bilde av ressurssituasjonen. Vi har derfor valgt 
å ikke inkludere den. 
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14 Datakvalitet og metodiske utfordringer 
 
Vi vil i det videre vurdere begrensninger ved de valgte rapporteringsdataene inkludert vurdering av 
dataenes kvalitet og forslag til forbedringer som kan gi et bedre datagrunnlag. 

BrukerPlan og boligsosialkartlegging baserer seg på de ansatte sin vurdering av brukernes 
livssituasjon/bostituasjon. Vurderingene om for eksempel alvorlighetsgrad kan variere mellom 
ansatte, samtidig som ulike tjenestesteder kan gjøre ulike vurderinger. I tillegg er innholdet i 
kartleggingen i stor grad basert på hva brukerne har fortalt den ansatte. Nye ansatte vil ha mindre 
kjennskap til den enkelte, enn de som har samarbeidet med brukeren over tid, - noe som kan ha 
innvirkning på vurderingen av den enkelte brukers problembeslastning. Organisering og hvem som 
har kartlagt kan ha noe si for hvor mange og hvilke brukere som kartlegges. 

Det er forskjeller med hensyn til hvilke instanser som har gjennomført kartleggingen. Dette kan 
muligens skyldes ulik organisering av tjenestene, og/eller ulik organisering av arbeidet med 
kartleggingen.   

 
Fig 43: Kartleggingsinstanser BrukerPlan 2015(Kilde BrukerPlan) 

Mer enn halvparten av bydelene har ikke brukt barnevernet som kartleggingsinstans, og det er ingen 
fastleger som har gjennomført kartleggingen. Det er vanskelig å vurdere hvilken innvirkning dette har 
på resultatene av kartlegging, men det er stor sannsynlighet for at antall kartlagte ville vært høyere 
dersom både Barnevern og Fastleger hadde vært med i arbeidet, - da de har brukere/pasienter som 
ikke har kontakt med andre kommunale tjenester.  

Mye informasjon i denne rapporten baserer seg på BrukerPlan kartleggingen, men det er kun åtte 
bydeler i Oslo som har kartlagt sine brukere i 2015. Disse representerer noe over halvparten av Oslos 
befolkning (18år+). Spørsmålet er om variasjonen mellom bydelene som ikke er med i BrukerPlan er 
forskjellig fra de som har kartlagt brukerne, og om man kan anta at tallene er representative for hele 
Oslo.   

Kartleggingen ivaretar de typologiske bydelsskillene, som øst versus vest, sentrum versus nord/sør 
etc. Det er imidlertid betydelige forskjeller mellom bydelene. Noen av skillene følger Oslo vest, Oslo 
øst og sentrumsproblematikk, men flere av ulikhetene mellom bydelene lar seg heller ikke forklare i 
et Oslo øst – Oslo vest – Oslo sentrum perspektiv.  

Helse- og 
omsorgstj.

NAV Barnevern Fastlege

Alna 60 % 38 % 2 % 0 %
Frogner 6 % 94 % 0 % 0 %

Gamle Oslo 27 % 73 % 0 % 0 %
Sagene 37 % 63 % 0 % 0 %
Stovner 22 % 71 % 7 % 0 %
Ullern 25 % 67 % 8 % 0 %

Vestre Aker 12 % 88 % 0 % 0 %
Østensjø 37 % 59 % 4 % 0 %

Totalt 31 % 67 % 2 % 0 %
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Det er også forskjeller mellom Oslo og resten av landet. Det kan hende at disse forskjellene ville blitt 
utjevnet hvis man kun hadde sammenlignet bydelene med andre større kommuner i Norge (over 
30 000 innbyggere).  

Det hadde vært interessant og hatt med flere bydeler i kartleggingen. I og med at skåringen spriker 
en del mellom bydelene, hadde man kanskje sett et tydeligere «mønster» hvis alle bydelene hadde 
gjennomført kartleggingen. For eksempel hvor lik eller ulik er Bydel Sagene nabobydelene 
Grünerløkka og St. Hanshaugen? Hvordan skårer bydelen Nordstrand brukerne sammenlignet med 
bydelene Ullern og Vestre Aker?  

IS 24/8 

Helsedirektoratet som har det overordnede ansvaret for datainnsamlingen av IS/24 8 som 
gjennomføres av Sintef. Kartleggingen skal gi styringsinformasjon til helsemyndighetene. 
Kartleggingen inneholder til sammen over 300 kvantitative og kvalitative variabler. 

IS 24/8 er anslagsbaserte tall som er basert på skjønnsmessige vurderinger fra fagpersoner i 
tjenestene. For å gjennomføre kartleggingen må bydel først identifisere brukere som får tjenester 
fordi de har et psykisk helseproblem eller et rusproblem. Deretter må de finne ut hvor mange årsverk 
som er knyttet til behandling og oppfølging av disse brukerne.  

Det er en omfattende jobb å fylle ut IS 24/8 skjemaet. De som rapporterer er anbefalt å ta kontakt 
med flere tjenester, enheter, avdelinger som gir bistand og hjelp til personer som har psykiske 
helseproblemer eller lidelser og/eller ruslidelser eller problematikk, for å samordne rapporteringen. I 
hvilken grad dette er gjort i den enkelte bydel er uvisst, men vi ser at det er relativt store forskjeller 
mellom bydelene når det gjelder antall personer og funksjoner som har gjennomført kartleggingen i 
bydelene. 

Det er opp til bydelene selv å velge om de ønsker å rapportere samlet eller separat for rus og psykisk 
helse. Dette gjør at det ikke er mulig å skille innsatsen slik at man kan få et overblikk over innsats 
knyttet til kommunale rustjenester kontra psykisk helsearbeid i kommunen. For formålet med denne 
rapporten er dette en svakhet, men vi antar at det også for andre formål vil være hensiktsmessig å 
kunne skille mellom årsverksinnsats, kompetanse og de andre variablene også i andre 
sammenhenger. Det bør derfor vurderes om bydelene bør oppfordres til å rapportere separat for rus 
og psykisk helse.  

Nasjonalt pasientregister 

Alle enheter som tilbyr TSB har rapportert data om aktiviteten. I tillegg til data om selve aktiviteten 
på enheten, skal alle som gir et tilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling rapportere 
opplysninger om pasientens situasjon ved behandlingsstart (NPR-melding TSB). Ifølge rapporten 
«Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2014» er det 
er store mangler i rapporteringen av pasientens situasjon ved behandlingsstart, og manglene er 
størst hos de offentlige helseforetakene. Kvalitetsnivået på innrapporterte aktivitetsdata for 2015 er 
ikke som ønsket, og det er behov for kvalitetsforbedringer både med tanke på registreringspraksis og 
systemtekniske utfordringer (Helsedirektoratet 2015).  
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I vår sammenheng har vi benyttet NPR data for antall innleggelser, liggedøgn og alder fordelt på 
bydel. For et videre arbeid med å lage en helhetlig russtatistikk for Oslo kommune hadde det vært en 
fordel å innhente NPR data for antall personer/pasienter samt deres situasjon ved behandlingsstart, 
henvende instans og antall som får polikliniske tjenester.  

Barn og unge 

Statistikken som er benyttet når det gjelder barn og unge baserer seg kun på tall fra byomfattende 
tjenester. Dette er en betydelig svakhet. Det meste av det forebyggende og tidlig 
intervensjonsarbeidet rettet mot denne gruppen, foregår i bydel. Videre er det bydelenes 
tjenesteapparat som fatter vedtak.  

For å sikre en helhetlig og omfattende oversikt over barn og unge der rus er en risikofaktor eller har 
en rusproblematikk, bør det i senere rapporter innhentes informasjon fra sentrale tjenestetilbud i 
bydel. Dette innebærer statistikk fra blant annet barneverntjenesten, helsestasjoner, 
skolehelsetjenesten, utekontakter, samt andre forebyggende tjenester i bydelene. Statistikken bør 
omfatte både barn og unge som enten er i risiko for å utvikle en rusavhengighet og der dette er en 
problemstilling, og der foreldre har en rusavhengighet og omsorg for eller samvær med barn. 
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15 Trender og utfordringer 
 
Denne rapporten har sammenstilt eksisterende rapporteringer, - og det er et mål at dette skal gi 
relevante styringsdata og et godt beslutningsgrunnlag for tjenesteutvikling og tilbud for målgruppen i 
bydeler og i Oslo kommune som helhet.  

Det er første gang helhetlig russtatistikk for Oslo kommune. Det er viktig å vurdere om 
sammenstilling av eksisterende rapporteringer er hensiktsmessig, det vil si om det gir nødvendig, 
tilstrekkelig og korrekt styringsinformasjon. I et eventuelt videre arbeid bør det også vurderes om det 
er behov for å innhente data fra bydel innenfor spesifikke områder. Dette vil i så fall være innenfor 
områder som ikke er tilstrekkelig belyst med eksisterende rapporteringer, for eksempel knyttet til 
barn og unge.  

Som det fremkommer er det er til dels store variasjoner innenfor Oslo, og dette reiser en del 
problemstillinger: 

• Er det slik at i enkelte bydeler (de vestlige) har færre personer som har behov for hjelp fra 
kommunen/spesialisthelsetjenesten når det gjelder rusproblematikk? Rapporten har vist at 
det er store forskjeller i prevalens mellom bydelene.  

• Kartleggingen viser at bydelene har ulik tilgang til boliger. De vestlige bydelene har lavere 
antall kommunalt disponerte boliger, og dette bidrar til særlige utfordringer for rusavhengige 
som har behov for egen bolig. 

• I hvilket omfang bydelene bruker tilbud fra Velferdsetaten og spesialisthelsetjenesten 
varierer. Har bydelene i ulik grad bygget opp et egne tiltak til rusmiddelmisbrukere, slik at det 
er stor variasjon i bydelenes tilbud? 

• Det kan tyde på at alvorlighetsgraden rundt rusproblematikk er noe større i Oslo enn i resten 
av landet. Noe av forklaringen kan være at de brukerne som er kartlagt i Oslo i gjennomsnitt 
er noe eldre. Vi vet at rusmiddelmisbrukere får helseutfordringer i tilknytning til alder 
tidligere enn andre. 

• Rus er oftest ikke den eneste utfordringen brukerne har. Hovedvekten av de kartlagte i 
BrukerPlan, - mellom 59 og 82 % vurderes å ha samtidig problematikk med rus og psykisk 
helse.  

• 80 personer sto bak 1200 tiltak/inntak i Velferdsetatens institusjonsapparat i løpet av 2015. 
dette vil si at disse personene sto bak nesten 30 % av inntakene. Det vil bety mye om man 
kunne funnet en mer stabil boligsituasjon for disse brukerne. 

• Flere enn landsgjennomsnittet av de kartlagte er i LAR behandling i Oslo.  
• Det er ikke god nok oversikter over antall barn og unge som mottar tjenester på bakgrunn av 

egen rusproblematikk i denne rapporten. Dette skyldes blant annet at det har vært for 
komplisert å innhente registreringer fra barne- og ungdomstjenester. En stor andel av unge 
som blir observert av Uteseksjonen bor utenfor Oslo.  

Ved å sammenfatte kartlegginger/registreringer og data for Oslo i årene som kommer så kan vi følge 
disse tendensene over tid. Dette kan være et viktig bidrag for å følge utviklingen hos personer som 
mottar tjenester for sitt rusmiddelmisbruk og kan dermed bidra til å styre innsatsen til de behovene 
man ser.  
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Vedlegg: tabeller og definisjon 
 

 

 

Tabell 1: Sammenstilling av data fordelt bydel, - data fra VEL, BrukerPlan, NPR og Boligsosial kartlegging 

* Befolkning 18 år og eldre 2015 (Kilde Oslo kommune statistikkbank) 
** Totalt antall innleggelser i TSB er 3437, og dette inkluderer Marka, Sentrum og der bydel ikke er oppgitt. 

 

 

 
Tabell 2: Sammenstilling av prosent av kartlagte som er vurdert med alvorlig/svært alvorlig (rød og blodrød) 
innenfor funksjonsområdene i BrukerPlan. (Grønn=lav prosent, rosa=høy prosent). (Kilde BrukerPlan) 

  

Folkemengde*
Antall 
personer VEL

Prevalens 
VEL

Kartlagte 
personer 
Brukerplan

Prevalens 
Brukerplan

Antall 
innleggelser 
TSB (NPR)**

Kartlagt 
GOBO

Uten bolig 
GOBO

Alna 37 694 59 1,6 250 6,7 168 11 8
Bjerke 23 215 54 2,3 158 49 43

Frogner 49 588 123 2,5 152 3,1 284 17 11
Gamle Oslo 41 219 162 3,9 441 11 547 66 62
Grorud 21 091 81 3,8 142 36 31
Grünerløkka 46 908 134 2,9 417 136 115
Nordre Aker 38 771 47 1,2 115 12 6
Nordstrand 38 272 69 1,8 191 71 33
Sagene 34 384 103 3 361 10,9 359 23 19
St.Hanshaugen 32 835 95 2,9 251 5 0
Stovner 24 002 67 2,8 238 10,1 135 65 47
Søndre Nordstrand 27 727 70 2,5 201 80 71
Ullern 25 310 38 1,5 72 2,9 70 0 0
Vestre Aker 36 631 43 1,2 118 3,3 149 40 33
Østensjø 37 996 73 1,9 311 8,3 224 46 41
Totalt Oslo 515 643 1218 2,5 1943 6,9 3411 657 520

Rus Fysisk Psykisk Sosial Nettverk Bolig Arbeid Økonomi
Rød Blodrød Rød Rød Rød Rød Rød Rød Rød Rød

Alna 54 % 17 % 18 % 17 % 29 % 22 % 14 % 6 % 48 % 13 %
Frogner 45 % 20 % 19 % 9 % 13 % 14 % 13 % 22 % 44 % 26 %

Gamle Oslo 54 % 18 % 22 % 13 % 22 % 18 % 13 % 15 % 55 % 27 %
Sagene 54 % 7 % 6 % 6 % 9 % 7 % 6 % 6 % 37 % 18 %
Stovner 57 % 14 % 19 % 11 % 23 % 13 % 11 % 10 % 47 % 23 %
Ullern 33 % 19 % 14 % 10 % 14 % 17 % 15 % 15 % 32 % 19 %

Vestre Aker 47 % 18 % 12 % 9 % 8 % 14 % 13 % 29 % 41 % 18 %
Østensjø 43 % 11 % 13 % 8 % 16 % 15 % 9 % 10 % 39 % 17 %

Totalt 51 % 15 % 16 % 11 % 18 % 15 % 11 % 12 % 45 % 21 %
Norge 2014 43 % 10 % 12 % 8 % 13 % 9 % 9 % 10 % 41 % 13 %

Generelt
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Tabell 3: Boligsosial kartlegging (GOBO) med kjennetegn «Rus»(Kilde Boligsosial kartlegging) 
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304 373 204 100 457 19 89 96 184 170 262 130 119 232 414 3153
46 76 13 - 8 - 19 9 25 17 19 8 38 63 49 390

Uten bolig 45 69 11 - 6 - 18 5 24 14 14 5 34 29 45 319
Eier bolig - 1 - - - - - - - - - - - - - 1
Leier privat 
bolig

- 1 - - 2 - - 4 1 2 3 1 - 33 3 50

Leier kom-
munal bolig

1 5 2 - - - 1 - - 1 2 2 4 1 1 20

Ikke reg. - - - - - - - - - - - - - - - 0
Eid bolig - 3 - - - - - - - 1 - 3 1 4 - 12
Leid privat 
bolig

10 27 1 - - - - 9 10 3 2 - 1 26 5 94

Leid kom-
munal bolig

33 44 12 - 8 - 18 - 15 13 9 4 31 31 41 259

Ikke reg. 3 2 - - - - 1 - - - 8 1 5 2 3 25
Ordinær 
bolig

39 47 12 - 1 - 18 9 8 16 10 7 19 52 45 283

Sam-
lokalisert 
bolig med 
personal-
base

4 22 - - 3 - - - 5 1 - - - 8 - 43

Sam-
lokalisert 
bolig uten 
personal-
base

- 5 - - - - - - 5 - 1 - 11 1 - 23

Ikke reg. 3 2 1 - 4 - 1 - 7 - 8 1 8 2 4 41

Anbefalt 
boform

Bydel

Antall reg. totalt
Antall reg. med kjenne-

Nåværende 
bolig

Anbefalt 
boligtype
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Tabell 4: Boligsosial kartlegging (GOBO) med kjennetegn «Rus og psykiatri» (Kilde Boligsosial kartlegging) 
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304 373 204 100 457 19 89 96 184 170 262 130 119 232 414 3153

20 60 10 5 9 - 21 3 24 19 46 3 8 8 31 267

Uten bolig 17 46 8 - 5 - 15 1 19 17 33 3 7 4 26 201
Eier bolig - 2 - - - - - - - - 1 - - - - 3
Leier privat 
bolig

- 2 1 - 4 - 2 1 2 2 8 - - 1 4 27

Leier kom-
munal bolig

3 10 1 - - - 4 1 3 - 4 - 1 - 1 28

Ikke reg. - - - 5 - - - - - - - - - 3 - 8
Eid bolig - 1 - - - - - - 1 3 - - - - 1 6
Leid privat 
bolig

6 14 1 - - - 2 1 10 2 7 - 1 1 1 46

Leid kom-
munal bolig

13 45 9 - 9 - 19 - 13 14 23 3 7 6 29 190

Ikke reg. 1 - - 5 - - - 2 - - 16 - - 1 - 25
Ordinær 
bolig

12 26 8 - 5 - 9 1 4 13 16 2 1 3 24 124

Sam-
lokalisert 
bolig med 
personal-
base

6 29 2 - 3 - 10 - 10 6 11 - 3 3 2 85

Sam-
lokalisert 
bolig uten 
personal-
base

1 5 - - - - 2 - 2 - 3 1 3 1 - 18

Ikke reg. 1 - - 5 1 - - 2 8 - 16 - 1 1 5 40

Anbefalt 
boform

Bydel

Antall reg. totalt

Antall reg. med kjenne-
tegn «Rus og psykiatri»

Nåværende 
bolig

Anbefalt 
boligtype
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Bydel 1og 2-roms 3-roms 4-roms 5-roms 6-roms + Totalt 

Alna 475 130 90 44 2 767 
Bjerke 165 82 57 3 0 312 
Frogner 298 67 41 9 0 415 
Gamle Oslo 1 089 460 150 9 3 1 732 
Grorud 361 120 50 7 0 541 
Grünerløkka 913 229 43 15 0 1 301 

Nordre Aker 211 87 25 2 2 485 

Nordstrand 187 140 29 19 0 411 
Sagene 1 816 243 52 4 2 2 134 
St. Hanshaugen 267 63 16 5 0 352 
Stovner 418 21 59 18 1 538 

Søndre Nordstrand 196 117 95 28 7 455 

Ullern 27 36 18 13 3 183 

Vestre Aker 221 81 52 3 0 397 

Østensjø 429 184 69 9 0 721 

Totalt 7 073 2 060 846 188 20 10 187 
 
Tabell 5: Boligbyggs ordinære boliger  fordelt på bydel og størrelse pr 31.12.2015(Kilde: Boligbygg Oslo KF) 
 
*Tallet er inklusive omsorgsboliger, boliger tilpasset personer med funksjonsnedsettelser og Ungbo-boliger og 
fratrukket Omsorg+boliger og boliger øremerket personer med utviklingshemminger. 
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Tabell 6: Avslutninger av boopphold ved VELs rusinstitusjoner (N=4094) 

 

 

 
Tabell 7: Antall beboere i VELs institusjoner som har flyttet i egen bolig, fordelt bydel(N=237) 

 

Fullført 
med 
overføring

Fullført 
uten 
overføring

Utskrevet 
mot 
klientens 
vilje

Gjensidig 
avtale 
klient 
/tiltak

Ensidig 
oppsigelse 
fra klient

Ikke møtt/ 
uteblitt 
uten 
melding

Dødsfall Under 
behandling

Totalt 
antall av-
slutninger 

Alna 42 56 18 4 4 4 0 21 149
Bjerke 73 78 22 1 3 15 4 24 220
Frogner 115 180 55 13 14 34 3 34 448
Gamle Oslo 152 215 49 20 27 40 2 60 565
Grorud 63 75 23 9 6 22 1 29 228
Grünerløkka 147 92 38 18 10 45 3 44 397
Nordre Aker 41 24 10 6 4 14 0 17 116
Nordstrand 88 66 27 7 8 16 1 27 240
Sagene 66 67 30 8 9 18 4 46 248
St. Hanshaugen 97 66 25 7 5 10 2 38 250
Stovner 85 61 30 16 7 18 1 26 244
Søndre Nordstrand 92 81 32 5 6 21 2 32 271
Ullern 35 34 6 2 3 14 1 15 110
Vestre Aker 55 33 17 2 4 10 2 24 147

   Østensjø 68 71 24 5 9 14 1 20 212
Utenbys 40 196 1 0 0 9 0 3 249
Totalt 1259 1395 407 123 119 304 27 460 4094

AvbruttFullført

Akutt, 
korttid og 
beredskap

Omsorg Rehab Andre Totalt

Alna 1 2 7 10
Bjerke 5 5 10
Frogner 7 2 15 24
Gamle Oslo 10 5 20 1 36
Grorud 5 7 12
Grünerløkka 3 1 10 2 16
Nordre Aker 3 6 9
Nordstrand 1 5 6
Sagene 7 4 18 29
St. Hanshaugen 6 8 14
Stovner 3 3 8 14
Søndre Nordstrand 1 2 4 7
Ullern 4 4
Vestre Aker 2 1 3

   Østensjø 4 3 11 18
Utenbys 24 1 25

Totalt egen bolig 82 22 130 3 237
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Tabell 8: Kommunetilhørighet for personer Uteseksjonen har registrert kontakt med bosted i kommuner utenfor 
Oslo (N=234) 

 

  Antall personer 
55 år eller eldre 

Alna 17 
Bjerke 9 
Frogner 24 
Gamle Oslo 27 
Grorud 12 
Grünerløkka 21 
Nordre Aker 10 
Nordstrand 15 
Sagene 21 
St. Hanshaugen 21 
Stovner 14 
Søndre Nordstrand 5 
Ullern 4 
Vestre Aker 5 
Østensjø 10 
Utenbys 15 
Totalt 230 

Tabell 9: Antall personer 55 år eller eldre som bodde i VEL 2015 fordelt bydel 
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Definisjon bostedsløs: 

En person regnes som bostedsløs dersom han eller hun ikke disponerer egen eid eller leid bolig. 
Definisjonen er videre avgrenset og konkretisert til fem ulike situasjoner: 

- Person som mangler tak over hodet kommende natt. Herunder regnes personer som sover ute, i 
skur eller lignende løsninger som gir en form for ly. 

- Person som er henvist til akutt eller midlertidig boalternativ, som for eksempel natthjem, 
varmestue, hospits/døgnovernattingssted, krisesenter, pensjonat eller campingvogn/hytte på 
campingplass. 

- Person under Kriminalomsorgen, som skal løslates innen to måneder og som ikke har en egen eid 
eller leid bolig. Herunder regnes personer i fengsel og personer i overgangsboliger eller som soner 
under Friomsorgen 

- Person i institusjon, som utskrives innen to måneder og som ikke har egen eid eller leid bolig. 
Herunder regnes alle typer institusjoner, inkludert personer i barneverninstitusjon som utskrives 
fra/går ut av barnevernets omsorg innen to måneder. 

- Person som bor midlertidig hos venner, kjente eller slektninger. 

 


