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Velferdsetaten har for fjerde år på rad samlet og analysert eksisterende rapporteringer innen 
rusfeltet. Målsettingen er at Oslo kommune som helhet, bydelene, etatene, 
spesialisthelsetjenesten, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillig og ideell sektor skal 
ha nødvendig oversikt og styringsdata slik at vi samlet sett kan gi tilbud i tråd med brukeres 
behov.  

Vi ønsker å takke alle som har bidratt til å levere data til denne rapporten. Vi vil særlig takke 
alle ansatte i bydelene som har gjennomført BrukerPlan kartleggingen, og ikke minst Kirsten 
Haaland ved KoRus Oslo som har tilrettelagt for gjennomføring av kartleggingen. Vi vil takke 
Lars Rønning i Helse Sør-Øst, som har bidratt til at vi har fått kvalitetssikrede data for 
hvordan tverrfaglig spesialisert rusbehandling benyttes av Oslo borgere. Til slutt vil vi takke 
Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Helseetaten, Kriminalomsorgen, 
Helfo, Sintef og Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) for de 
bidragene dere har gitt slik at vi får en samlet oversikt over personer som mottar tjenester på 
bakgrunn av rusproblemer.  

Rapporten er skrevet av Kari Fauchald og Ragnhild Audestad. Liselotte Flatabø, Tone 
Merete Berg og Lars Petter Jensen har deltatt i arbeidsgruppen og bidratt med tekst.  

 

God lesning! 

 

Guri Bergo                                                                                                    Kari Fauchald 

direktør                                                                                                         fagansvarlig rus  
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1 Innledning 
 

Denne rapporten sammenstiller eksisterende kartlegginger og rapporteringer over personer 
som mottar tjenester for rusproblemer for 2018/2019. Målet er at sammenstillingen skal gi 
relevante styringsdata og dermed danne et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag for 
tjenesteutvikling og tilbud til målgruppen i bydeler og Oslo kommune som helhet. Det er også 
ønskelig at det skal bidra til bedre samordning og samarbeid mellom bydeler, etater, 
spesialisthelsetjeneste, ideelle og frivillige organisasjoner. 

Rapporten gir oversikt over: personer som får kommunale og/eller spesialisthelsetjenester på 
grunn av gjentatt bruk av alkohol, narkotika og/eller legemidler. Rapporten presenterer data 
fra følgende rapporteringer:  

• BrukerPlan: kartlegging av brukere som mottar tjenester av bydelene på grunn av rus 
eller rus og psykisk helse problemer (2019).  

• Velferdsetatens fagsystem (HK-Velferd): oversikt over brukere og beboere ved 
Velferdsetatens (VEL) tjenestetilbud (2018) 

• Data fra Nasjonalt pasientregister (NPR): pasienter og opphold i døgnbehandling og 
konsultasjoner i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (2018) 

• Data fra Oslo universitetssykehus (OUS), Akershus universitetssykehus (Ahus): antall 
LAR-pasienter og antall pasienter med tvangsvedtak etter HOL § 10 (2018). 

• Helfo: oversikt over konsultasjoner hos fastlege på grunn av rusproblemer (2018) 
• Boligsosial kartlegging (GOBO): kartlegging av personer uten egnet bolig eller 

personer som står i fare for å bli det i løpet av de neste seks måneder med rus eller 
rus og psykiske helseproblemer (2019) 

• Data fra barneverntjenesten og Barnevernvakta: oversikt over antall meldinger til 
barneverntjenesten på bakgrunn av foreldre eller barnets bruk av rusmidler (2018), 
samt data om bruk av barneverntjenester fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 

• Relevante data fra Helseetaten (HEL)  
• Kriminalomsorg: antall innsettelser (2018)  
• IS24/8: Ressurs- og kompetanseoversikt for psykisk helse- og rusarbeid (2019)  

 

God datakvalitet er avhengig av at data innhentes og føres korrekt samt registreres på 
samme måte fra år til år. I denne rapporten benyttes kartlegginger og data fra ulike kilder og 
fagsystem. Dette gir noen særskilte utfordringer, og dataene må forstås med dette som 
rammeverk. Det er særlig tre forhold som har betydning1. 

• Hvor mange og hvem som kartlegges gjennom BrukerPlan, GOBO og IS 24/8 er 
avhengig av hvilke instanser/tjenester som gjennomfører kartleggingen 

• Vurdering av problemomfang i BrukerPlan er avhengig av kartleggers kjennskap til 
bruker og hans/hennes forståelse og vurdering av problemomfang 

• Det kan være varierende kvalitet i føringer i fagsystem, dette gjelder først og fremst 
data hentet fra NPR, VEL, BFE og HEL 

  
                                                            
1 For mer utførlig drøfting av kvaliteten på dataene, se kapittel 23 
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2 Hovedtrekk for Oslo kommune – kort oppsummert 
 
Denne rapporten gir oversikt over antall personer som er kartlagt fordi de får kommunale 
tjenester for rusproblemer, hvor mange som får tjenester i etatene, antall pasienter som 
oppsøker fastlegen med bakgrunn av rusproblemer og hvor mange som er i behandling i 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I tillegg har vi antall personer eller estimat for 
hvor mange som er i kontakt med frivillige og ideelle organisasjoner.  

Noen personer mottar hjelp i kommunen eller i spesialisthelsetjenesten uten å være i kontakt 
med andre instanser, mens andre mottar tjenester fra flere instanser. Det er ikke mulig å 
sammenstille de ulike datakildene, og ut fra foreliggende data og rapporteringer kan det ikke 
gis fullstendig oversikt over hvor mange personer som har rusproblemer og som bor i Oslo 
kommune. Sammenfattet viser kildene i denne rapporten at: 

• 3 968 personer med rusproblemer i Oslo kommune er kartlagt gjennom BrukerPlan. 
Dette er om lag like mange personer som ble kartlagt i 2017.  

• Boligsosial kartlegging viser at 612 husstander med rus eller rus og psykiske 
helseproblemer er i ferd med eller er uten egnet bolig i Oslo, av disse er 512 helt uten 
bolig. Gjennom BrukerPlan fremkommer at 455 av de kartlagte er bostedsløse.  

• Det er 4 513 pasienter som har hatt konsultasjoner hos fastlege med bakgrunn i 
rusproblemer. De har til sammen hatt 22 270 konsultasjoner. 

• Det er 1 422 personer som en eller flere ganger har bodd ved Velferdsetatens 
rusinstitusjoner. De har til sammen hatt 4 225 inntak. 85 personer har hatt ti inntak 
eller mer i løpet av 2018. 

• 5 728 personer har vært til poliklinisk- dag og/eller døgnbehandling i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 1 594 personer har vært i døgnbehandling i TSB, og de 
har samlet oppholdt seg ved institusjon i 100 000 liggedøgn. Syv av ti liggedøgn har 
vært ved private døgninstitusjoner. 1 460 personer har fått behandling i 
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

• 907 personer har mottatt lavterskel helsehjelp ved Feltpleien i VEL, mens 562 
personer har mottatt lavterskel helsehjelp ved Urtegata  

• 852 personer har oppsøkt Sprøyterommet, av disse var det 54 nye brukere 
• Det har i 2018 vært 1 714 innsettelser i fengsler. 
• Årsverksrapportering viser at det er 28 årsverk for voksne med rus og/eller psykiske 

helseproblemer pr 10.000 innbyggere i Oslo. Dette er noe lavere enn 
gjennomsnittstallet for Norge i 2018. 

På bakgrunn av at ikke alle som er i behandling i TSB mottar kommunale tjenester og/eller 
oppsøker frivillige/ideelle aktører samt omvendt, er et forsiktig anslag at minst 7 000 til 8 000 
personer i Oslo mottar tjenester i kommunen, spesialisthelsetjenesten og/eller av 
frivillige/ideelle aktører på bakgrunn av rusproblemer. Dette inkluderer ikke personer som 
mottar tidlig intervensjonstiltak med bakgrunn av begynnende rusproblemer eller personer 
uten Oslo-tilhørighet. 

Levekår og livskvalitet 

Gjennom BrukerPlan ble det i Oslo kartlagt 3 968 personer som mottar tjenester på bakgrunn 
av rusproblemer i 2019. Det gir i snitt 7,3 kartlagte pr tusen innbyggere over 18 år. Dette er 
om lag samme andel av befolkningen som fremkommer i kartleggingen i 2017, og litt høyere 
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enn snittet for Norge. Det er store forskjeller mellom bydelene. Andelen kartlagte varierer fra 
3,2 pr tusen innbyggere i bydel Nordre Aker til 12,7 i bydel Sagene (se figur 3).  

Personer som blir kartlagt gjennom BrukerPlan i Oslo er noe eldre og vurderes å ha større 
alvorlighetsgrad knyttet til rusproblemer sammenlignet med kartlagte i Norge. Fire av fem 
vurderes å ha både rus og psykiske helseproblemer, noe som er en høyere andel enn i 
Norge. Oslo har også langt høyere andel personer som er kartlagt på bakgrunn av 
rusproblemer der den kartlagtes fødeland er utenfor Norge.  

Når man sammenstiller levekårsområdene: rusbruk, bolig, arbeid/aktivitet, økonomi, fysisk og 
psykisk helse, sosialt nettverk og sosial fungering får man en samlet levekårsindeks. De som 
skårer med høy alvorlighetsgrad innen alle levekårsområdene er i figuren under markert som 
«blålys». De som er markert «rød» har alvorlige problemer innenfor de fleste 
levekårsområdene. Som det fremgår av figuren er det i Oslo større andel av de kartlagte som 
er markert «blålys» og «rød» enn i landet for øvrig. 65 prosent av de kartlagte i Oslo har 
alvorlig problemomfang på alle eller nesten alle levekårsområdene, mens snittet for Norge er 
50 prosent. I Oslo er det 516 personer som er vurdert å ha alvorlig problemomfang på alle 
levekårsområdene «blålys» mens 2 063 personer er vurdert å ha alvorlig problemomfang på 
de fleste levekårsområdene «rød». 

Figur 1 Levekårsindeks BrukerPlan der «rødt» og «blålys» betyr at kartlegger vurderer at den kartlagte 
har alvorlige problemer på henholdsvis de fleste og alle levekårsområdene (Kilde BrukerPlan) 

Det er variasjoner mellom bydelene når det gjelder vurdering av alvorlighetsgrad i 
problemomfang. I bydel Østensjø er 49 prosent av de kartlagte vurdert å ha alvorlig 
problemomfang, mens i bydel Vestre Aker omfatter dette 74 prosent.  

Variasjonen kan ha sammenheng med hvem som blir kartlagt, og hvilke instanser og 
fagpersoner som gjennomfører kartleggingen. I dette ligger at ansatte gjør ulike vurderinger, 
der noen kan vurdere situasjonen mer alvorlig enn andre. Samtidig er det viktig å 
understreke at det også kan være reelle forskjeller mellom alvorlighetsgrad for de kartlagte. 
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Både den enkeltes situasjon og eventuelle mangler ved de tilbudene den enkelte får, er med 
å danne grunnlag for hvor alvorlig situasjonen er for den enkelte bruker.  

De som har ansvar for BrukerPlan kartleggingen på landsbasis har valgt å endre 
utregningsmetode for levekårsindeksen. Det betyr at levekårsområdene i den nye 
utregningen vektes likt. Tidligere ble levekårsområdene «rus» og «psykisk helse» vektet noe 
høyere enn de andre levekårsområdene. Sammenligner man levekårsindeksen med 
utgangspunkt i den «gamle» utregningsmåten der rus og psykisk helse ble vektet høyere enn 
de andre levekårsområdene, ser vi at tre av fire i Oslo blir vurdert å ha alvorlig 
problemomfang på de fleste eller alle levekårsområdene (se figur 1 i vedlegg). Dette er noe 
høyere prosentvis andel personer som er vurdert å ha stort problemomfang sammenlignet 
med kartleggingen i 2017.  

Levekårsområdene 

I figuren under har vi samlet skåringene innenfor de åtte levekårsområdene. Som det 
fremkommer er det stor variasjon knyttet til andelen som skåres henholdsvis grønn, gul og 
rød innen bolig og bosituasjon sammenlignet med de øvrige levekårsområdene. Over 60 
prosent av de kartlagte i Oslo vurderes å ha permanent og tilfredsstillende bosituasjon. Ti 
prosent av de kartlagte er bostedsløse. Dette utgjør 436 personer i Oslo. 

Arbeid og aktivitet er det levekårsområdet der flest er vurdert rød, det vil si uten meningsfullt 
arbeids- og/eller aktivitetstilbud. Under 20 prosent av de kartlagte vurderes å ha tilstrekkelig 
arbeids- og/eller aktivitetstilbud.  

 
Fig 2 Skåringer for alle kartlagte i Oslo for alle levekårsområdene 2019 Kilde BrukerPlan) 

Dersom man sammenligner med kartleggingsresultatene fra 2017, er det marginale 
forskjeller i vurdering av problemomfang innen de ulike levekårsområdene (se figur 2 i 
vedlegg).  

Sammenligner man med kartleggingsresultatene fra Norge i 2018, finner vi at en høyere 
andel kartlagte har alvorlig problemomfang innen alle levekårsområdene (se figur 3 i 
vedlegg) 

Ulikt befolkningsgrunnlag - ulikt problemomfang 

Det er store forskjeller mellom bydelene med tanke på hvor mange som mottar tjenester på 
bakgrunn av rus eller rus og psykiske problemer. For å sammenligne bydelene har vi sett på 
hvor mange som får tjenester pr tusen innbyggere. Som det fremkommer i figuren under er 
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det særlig i bydelene Gamle Oslo og Sagene hvor dette antallet er høyt (markert rødt) i 
BrukerPlan, unike dag-, poliklinisk og/eller døgnpasienter i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB), antall unike døgnpasienter i TSB, antall beboere i VEL og antall 
pasienter hos fastlegen der rus er diagnosekriteriet. Bydelene Nordre Aker, Ullern og Vestre 
Aker som har lavt antall pr tusen innbyggere.  

  Befolkning 18 
år og eldre 

Prevalens 
kartlagte 

BrukerPlan 

Prevalens 
unike 

pasienter TSB 

Prevalens unike 
pasienter døgn i 

TSB 

Prevalens 
beboere VEL 

2018 

Prevalens 
pasienter 
fastlege 

Alna 38 293 5,4 8,3 2,7 1,4 8,7 
Bjerke 24 293 5,8 9,6 3,5 2,7 8,1 
Frogner 51 489 5,3 11,5 3 2,2 8,6 
Gamle Oslo 45 261 11,1 16,7 5 3,9 11,1 
Grorud 21 620 8,8 13 3,6 4,1 9,9 
Grünerløkka 50 452 10,5 14,2 2,9 2,8 9 
Nordre Aker 39 320 3,2 7,4 1,9 1 5,9 
Nordstrand 39 492 3,7 8,1 2 1,8 7,5 
Sagene 37 037 12,7 17,1 4,7 3,2 9,9 
St. Hanshaugen 33 471 9,5 15,7 4,1 2,9 10,5 
Stovner 24 968 9,9 11,7 3,1 2,7 8,6 
Søndre Nordstrand 28 746 8,1 10,2 3,5 2,9 8,2 
Ullern 26 330 6,7 6,9 1,8 1,5 5,6 
Vestre Aker 36 972 3,4 6,8 1,6 1,2 6,3 
Østensjø 38 547 7,2 9,2 2,6 1,8 7,6 
Totalt Oslo 541 340* 7,3 10,7 2,9 2,6 8,3 

Figur 3 Antall pr tusen innbyggere som er kartlagt gjennom BrukerPlan, unike dag-, poliklinisk og/eller 
døgnpasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), antall unike døgnpasienter i TSB, antall 
beboere i VEL og antall pasienter hos fastlegen der rus er diagnosekriteriet. 
Grønt indikerer lav prevalens, mens rødt indikerer høy prevalens. 

I tillegg til at det er store forskjeller mellom bydelene, så er det også grunn til å merke seg at 
andel unike pasienter som er til dag-, poliklinisk og/eller døgnpasienter i TSB er høyere enn 
andel kartlagte i BrukerPlan (se figur 4 i vedlegg). Eneste bydel der andel er lik for kartlagte i 
BrukerPlan og antall unike pasienter i TSB er i bydel Ullern. I bydelene Frogner, Sagene og 
St Hanshaugen er det særlig stor forskjeller i andelen.  

Andel personer pr tusen innbyggere som har vært hos fastlegen der diagnosekriteriet har 
vært knyttet til rusproblemer, er også høyere enn andel kartlagte i BrukerPlan.  

En del pasienter i TSB og som har konsultasjoner hos fastlegen med bakgrunn i 
rusproblemer, får ikke eller har ikke behov for kommunale tjenester. Samtidig er forskjellen i 
antall såpass stor, at det er grunn til å anta at ikke alle personer som får kommunale 
tjenester på bakgrunn av rusproblemer er kartlagt gjennom BrukerPlan.   

Det er forskjeller mellom bydelene i andel som er bostedsløse, og det fremkommer noe 
varierende antall bostedsløse kartlagt gjennom boligsosial kartlegging og BrukerPlan i 
enkelte bydeler. For bydelene Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, St. Hanshaugen, Stovner og 
Søndre Nordstrand er det flere bostedsløse i GOBO kartleggingen enn i BrukerPlan 
kartleggingen (i figur 5 i vedlegg fremkommer antall bostedsløse i de to kartleggingene). 
Forskjellen kan ha sammenheng med at det er en «strengere» definisjon av bostedsløse i 
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BrukerPlan enn i GOBO kartleggingen2. I bydelene Frogner, Nordre Aker, Sagene og Vestre 
Aker er imidlertid antall bostedsløse høyere i BrukerPlan enn i GOBO kartleggingen. Dette 
kan være et tegn på svakheter ved kartleggingen, der relevante tjenestesteder ikke har vært 
godt nok involvert i den boligsosiale kartleggingen.  

  
Befolkning 
18 år og 

eldre 

Prevalens 
bostedsløse 

GOBO 

Prevalens 
bostedsløse 
BrukerPlan 

Prevalens alle 
meldinger 
barnevern 

Meldinger 
barnevern 

rus 

Prevalens 
antall 

innsettelser 
Alna 38 293 0,6 0,5 20 2,4 3,4 
Bjerke 24 293 1,4 0,9 17,6 3,1 3,9 
Frogner 51 489 0,1 0,5 6,7   2,7 
Gamle Oslo 45 261 1,5 1,1 13 2,7 4,6 
Grorud 21 620 1,9 1,2 23,9   6,2 
Grünerløkka 50 452 1,2 1,2 9,5   3,2 
Nordre Aker 39 320 0,1 0,4 7,5 1,2 1,1 
Nordstrand 39 492 1,1 0,9 9,7   2 
Sagene 37 037 0,3 1,4 9,3 1,2 3,2 
St. Hanshaugen 33 471 1,6 0,9 5,1 0,8 3,6 
Stovner 24 968 1,4 0,6 26,7 2 4,2 
Søndre Nordstrand 28 746 2,6 1,4 27,6 4,2 6 
Ullern 26 330 0,8 0,7 7,7   1,1 
Vestre Aker 36 972 0,3 0,7 6,8   1,2 
Østensjø 38 547 0,5 0,5 14 2,8 2,1 
Totalt Oslo 541 340* 0,9 0,8 12,5 2 3,2 

Figur 4 Antall pr tusen innbyggere som er kartlagt som bostedsløse gjennom GOBO og BrukerPlan, 
antall barnevernsmeldinger, antall barnevernsmeldinger som omhandler rus og antall innsettelser i 
fengsel. 
Grønt indikerer lav prevalens, mens rødt indikerer høy prevalens. 

Når det gjelder andel meldinger til barneverntjenesten, er det store forskjeller mellom 
bydelene. I bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand er det langt høyere andel 
meldinger om foreldre eller barns bruk av rusmidler enn i bydelene Frogner, St Hanshaugen 
og Vestre Aker3. Variasjonen som fremkommer følger samme mønster som for antall 
meldinger til barnevernet uavhengig av tematikk.  

Bydelene Grorud og Søndre Nordstrand har den høyeste andel innsettelser, med seks pr 
tusen innbyggere. Til forskjell er det kun noe over en pr tusen innbyggere i bydelene Nordre 
Aker, Ullern og Vestre Aker.  

Sentrumsmiljøene har forflyttet seg og variert i størrelse. Mange personer med bosteds-
adresse fra andre kommuner oppsøker miljøene. Det er et betydelig antall personer og 
tjenester som gis til personer uten bostedsadresse i Oslo, både kommunale lavterskel-
tjenester og tilbud hos frivillige og ideelle aktører. 

I gjennomsnitt er det 28 årsverk knyttet til rus og psykisk helse pr 10.000 innbyggere i Oslo. 
Dette er noe lavere enn landsgjennomsnittet i Norge i 2018. Det er store variasjoner mellom 
bydelene. Om dette er reelle forskjeller eller manglende kvalitet i innrapporterte data har vi 
ikke kjennskap til.   

                                                            
2 Forskjellen beror i at personer som er i institusjon eller fengsel, der bydel er kjent med at de vil ha behov for 
bolig i året som kommer, blir definert som bostedsløse i GOBO men ikke i BrukerPlan.  
3 Ni bydeler har gitt tilbakemelding til Helseetaten der de ga tilslutning til å ta ut oversikt over antall 
meldinger til barnevernet knyttet til foreldre eller barns bruk rusmidler. De øvrige bydelene ga ikke 
tilbakemelding, og vi har således ikke oversikt over dem. 
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3 Nøkkeltall fra bydel 
 

Bydel Alna      

I 2019 ble det kartlagt at 206 personer fikk 
kommunale tjenester på grunn av rusproblemer 
eller rus- og psykiske lidelser.  Antall kartlagte i 
BrukerPlan er på samme nivå i 2019 og 2017, 
mens det var noe flere kartlagte i 2016. Det er 
grunn til å tro at endringen i antall kartlagte er et 
resultat av interne forhold ved gjennomføringen av 
kartleggingen.  

I BrukerPlan kartlegges alvorlighetsgrad innenfor åtte levekårsområder. 57 prosent av de 
kartlagte er vurdert som «rød» eller «blålys» i bydel Alna, det vil si med alvorlig eller svært 
alvorlig problemomfang innen de fleste eller alle levekårsområdene. Gjennomsnittet for Oslo 
er 65 prosent.  

54 personer i bydelen har til sammen hatt 157 tiltak i VEL. Sammenlignet med de andre 
bydelene er dette et lavt antall pr tusen innbyggere. De aller fleste inntakene var ved akutt- 
og korttidsinstitusjonene. 22 av inntakene var på rehabiliteringsinstitusjoner, mens 9 inntak 
var på omsorgsinstitusjoner. 22 personer flyttet ut i egen bolig etter opphold i VEL. 

Andelen unike pasienter i TSB har vært stabil i perioden 2016 til 2018, og utgjør 379 
personer i 2018. 138 personer i bydelen er i LAR, mens 65 kartlagte i BrukerPlan oppgis å 
være i LAR behandling.  

Gjennom BrukerPlan og Boligsosial kartlegging (GOBO) fremkommer det at det er få 
personer som er bostedsløse eller har en utilfredsstillende bosituasjon i bydel Alna. 
BrukerPlan registrerte at 19 personer manglet bolig, mens 22 personer ble registrert som 
bostedsløse gjennom GOBO.  

18 prosent av de kartlagte i BrukerPlan har tilfredsstillende arbeid og/eller aktivitetstilbud, 
mens 41 prosent mangler dette. Over halvparten av de kartlagte har god orden/fast inntekt 
eller stønad. Dette er den høyeste andelen med god orden i økonomi i Oslo.  

Det er et svært lavt antall som har individuell plan (IP) og/eller andre planer, og det har vært 
en nedgang i dette siden 2017. Andelen som har ansvarsgruppe utgjør 50 prosent, og det er 
nest høyest i Oslo.  

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 17 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er lavere enn gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn innen rus 
og psykisk helse er gjennomsnittet 25 årsverk, noe som er litt lavere enn gjennomsnittet for 
Oslo. 

Bydel Bjerke  

Bydel Bjerke gjennomførte BrukerPlan kartlegging for andre gang i 2019. I 2019 ble 142 
personer som fikk kommunale tjenester på grunn av rusproblemer eller rus- og psykiske 
lidelser kartlagt. Bydelen har lavere andel kartlagte i BrukerPlan enn gjennomsnitt for Oslo. 

Bydel Alna Prevalens 
Beboere i VEL 1,4 
Unike pasienter TSB 8,3 
Pasienter LAR 3,6 
Innsettelser 3,4 
Kartlagte BrukerPlan 5,4 
Pasienter fastleger 8,7 
Bostedsløse GOBO 0,6 
Alle meldinger barnevern 20 
Meldinger barnevern rus 2,4 
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Kun ti prosent av de kartlagte i bydelen er kvinner og 
dette er den laveste kvinneandelen i Oslo.  

I BrukerPlan kartlegges alvorlighetsgrad innen 
relevante livsområder. 61 prosent av de kartlagte er 
vurdert som «rød» eller «blålys» i bydelen, det vil si 
med alvorlig eller svært alvorlig problemomfang innen 
alle eller de fleste levekårsområdene. Gjennomsnittet 
for Oslo er 65 prosent.  

65 personer i bydelen hadde til sammen 208 inntak i 
VEL. De aller fleste inntakene var ved akutt- og 
korttidsinstitusjonene. 39 av inntakene var ved 
rehabiliteringsinstitusjoner, mens 15 inntak var på omsorgsinstitusjoner. 20 personer flyttet i 
egen bolig etter opphold i VEL.  

Antall unike pasienter i TSB har vært stabil i perioden 2016 til 2018, og utgjorde 240 
personer i 2018. Det var 58 personer i LAR, 32 av de kartlagte i BrukerPlan er i LAR-
behandling.  

Gjennom Brukerplan fremkommer det at mange av de kartlagte ikke har en tilfredsstillende/ 
permanent boligsituasjon. 15 prosent mangler bolig og dette utgjør 21 personer. Gjennom 
Boligsosial kartlegging fremkommer at 35 personer er uten bolig. Bydelen har lavt antall 
kommunale boliger sammenlignet med andre bydeler.  

I bydel Bjerke er det lav andel av de kartlagte som har Individuell plan (IP) og/eller andre 
planer. 34 prosent av de kartlagte har ansvarsgruppe.  

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 18 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er lavere enn gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn innen rus 
og psykisk helse er gjennomsnittet 14 årsverk, noe som er lavere enn gjennomsnittet for 
Oslo. 

Bydel Frogner 

I bydel Frogner er det noe færre kartlagte gjennom 
BrukerPlan pr. tusen innbyggere sammenlignet med 
Oslo som helhet. I 2019 ble 271 personer som fikk 
kommunale tjenester på grunn av rusproblemer eller 
rus- og psykiske lidelser kartlagt.  Det er en økning i 
antall kartlagte fra 2015 til 2019. 

I BrukerPlan kartlegges alvorlighetsgrad av 
rusproblemet. Bydelen skårer noen færre på «rød» eller 
«blålys» sammenlignet med andre bydeler..  

119 personer i bydelen hadde til sammen 412 inntak i VEL. 333 av disse inntakene var ved 
akutt- og korttidsinstitusjoner. 20 personer flyttet ut i egen bolig etter opphold i VEL.  
Brukerplankartleggingen viser at 28 personer i målgruppen mangler bolig, dette står i 
kontrast til den Boligsosiale kartleggingen som registrerte at kun seks personer i bydelen 

Bydel Bjerke Prevalens 

Beboere i VEL 2,6 

Unike pasienter TSB 9,6 

Pasienter LAR 2,4 

Innsettelser 3,9 

Kartlagte BrukerPlan 5,8 

Pasienter fastleger 8,1 

Bostedsløse GOBO 1,4 

Alle meldinger barnevern 17,6 

Meldinger barnevern rus 3,1 

Bydel Frogner Prevalens 

Beboere i VEL 2,2 

Unike pasienter TSB 11,5 

Pasienter LAR 1,5 

Innsettelser 2,7 

Kartlagte BrukerPlan 5,3 

Pasienter fastleger 8,6 

Bostedsløse GOBO 0,1 

Alle meldinger barnevern 6,7 

Meldinger barnevern rus -  
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mangler bolig. Vi har ikke kjennskap til hvorfor variasjonen mellom de to kartleggingene er 
såpass stor. Bydel Frogner har et lavt antall kommunale boliger.   

Antall unike pasienter i TSB har vært stabil i perioden 2016 til 2018, og utgjorde 592 
personer i 2018. Det var 77 personer i LAR, mens 51 av de kartlagte i BrukerPlan var i LAR-
behandling.  

I bydelen har ni prosent av de kartlagte Individuell plan (IP), mens 38 prosent har andre 
planer. Dette er en liten nedgang siden 2017.                                                                                                                                                                            

Sammenlignet med andre bydeler er det mange unge under 23 år som har benyttet tilbudet 
Ungdom og rus ved Legevakten.  

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 10 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er betydelig lavere enn gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn 
innen rus og psykisk helse er gjennomsnittet 21 årsverk, noe som er litt lavere enn 
gjennomsnittet for Oslo. 

Bydel Gamle Oslo 

Tall fra BrukerPlan viser at en større andel av 
befolkningen Gamle Oslo får tjenester på grunn av 
rusproblemer enn gjennomsnittet i Oslo. I 2019 var det 
11,1 pr tusen innbyggere som ble kartlagt. Dette er 
nesten dobbelt så høy prevalens sammenlignet med 
Norge som helhet. I 2019 ble 503 personer som fikk 
kommunale tjenester på grunn av rusproblemer eller 
rus- og psykiske lidelser kartlagt.   

Gjennom BrukerPlan kartlegges alvorlighetsgrad innenfor åtte levekårsområder. 70 prosent 
av de kartlagte er vurdert som «rød» eller «blålys» i bydel Gamle Oslo, det vil si med alvorlig 
eller svært alvorlig problemomfang innen de fleste eller alle levekårsområdene. 
Gjennomsnittet for Oslo er 65 prosent.  

175 personer i bydelen hadde til sammen 505 inntak i VEL. Prevalensen for inntak i VEL er 
på 3,9, og det er kun bydel Grorud som har høyere prevalens. Det var en jevn økning av 
antall personer med inntak i VEL fra bydelen fra 2015 til 2017, men dette har nå stabilisert 
seg og det er ingen ytterligere økning i 2018. 38 personer i bydelen flyttet ut i egen bolig etter 
opphold i VEL. Antall personer med ti eller flere inntak i VEL er halvert fra 2017 til 2018. 

Antall unike pasienter i TSB har vært stabil i perioden 2016 til 2018, og utgjorde 757 
personer i 2018. Det var 203 personer i LAR, mens 91 av de kartlagte i BrukerPlan var i 
LAR-behandling.  

I bydelen har 18 prosent av de kartlagte Individuell plan (IP), andelen som har andre planer 
er 30 prosent. En tredjedel har ansvarsgruppe.  

Når det gjelder arbeid/aktivitet viser BrukerPlan at 35 prosent av de kartlagte ikke har arbeid 
og/eller aktivitetstilbud, mens 14 prosent vurderes å ha tilstrekkelig tilbud. Bydelen har 
etablert IPS/Fact team.  

Bydel Gamle Oslo Prevalens 
Beboere i VEL 3,9 
Unike pasienter TSB 16,7 
Pasienter LAR 4,5 
Innsettelser 4,6 
Kartlagte BrukerPlan 11,1 
Pasienter fastleger 11,1 
Bostedsløse GOBO 1,5 
Alle meldinger barnevern 13 

Meldinger barnevern rus 2,7 
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Mer enn 65 prosent av de kartlagte har permanent og tilfredsstillende bolig, men 52 personer 
mangler egen bolig. I følge Boligsosial kartlegging står 69 personer uten bolig. Bydelen har 
en relativt høy andel kommunale boliger.  

Gjennom BrukerPlan er det kartlagt at 96 personer i målgruppen har omsorg for eller 
samvær med barn. Bydel Gamle Oslo er den bydelen hvor det var flest registreringer ved 
Barnevernvakten knyttet til rus barn/unge eller foreldrenes rusbruk. En del unge fra bydelen 
har benyttet tilbudet Ungdom og rus.  

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 20 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er lavere enn gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn innen rus 
og psykisk helse er gjennomsnittet 48 årsverk, noe som betydelig høyere enn gjennomsnittet 
for Oslo. 

Bydel Grorud 

I Bydel Grorud er det kartlagt gjennom BrukerPlan at 
8,8 personer pr 1 000 innbyggere mottar kommunale 
tjenester på grunn av rusproblemer eller rus- og 
psykiske lidelser. I 2017 var prevalensen 11,2. Dette 
betyr at bydelen har kartlagt færre personer i 2019 enn i 
2017. I 2019 ble 190 personer kartlagt gjennom 
BrukerPlan.   

Det var 89 personer som til sammen hadde 274 inntak i 
VEL i 2018. 206 av disse inntakene var ved akutt- og 
korttidsinstitusjoner.  17 personer har flyttet ut i egen bolig etter opphold i VEL. Regnet i 
prevalens er Grorud den bydelen som benytter Velferdsetatens institusjonstilbud mest. 

Antall unike pasienter i TSB har vært stabil i perioden 2016 til 2018, og utgjorde 282 
personer i 2018. Det var 84 personer i LAR, mens det i BrukerPlan er registrert at 49 
personer er i LAR-behandling.  

Gjennom BrukerPlan fremkommer det at fire prosent av de kartlagte er bostedsløse, dette 
utgjør 26 personer. I følge Boligsosial kartlegging er 41 personer i målgruppen uten bolig. 
Bydelen har noe høyere andel kommunale boliger enn gjennomsnittet for Oslo. 16 prosent 
av de kartlagte i BrukerPlan har tilfredsstillende arbeid og/eller aktivitetstilbud. Bydelen har 
etablert IPS team.  

I bydelen har 16 prosent av de kartlagte Individuell plan (IP), mens 20 prosent har andre 
planer. Over halvparten av de kartlagte har ansvarsgruppe.  

Bydelen har høy andel innsettelser. Det er forholdsvis få unge i bydelen som har brukt tiltaket 
Ungdom og rus.  

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 22 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er lavere enn gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn innen rus 
og psykisk helse er gjennomsnittet 33 årsverk, noe som er høyere enn gjennomsnittet for 
Oslo. 

 

Bydel Grorud Prevalens 

Beboere i VEL 4,1 
Unike pasienter TSB 13 
Pasienter LAR 3,9 
Innsettelser 6,2 
Kartlagte BrukerPlan 8,8 
Pasienter fastleger 9,9 
Bostedsløse GOBO 1,9 
Alle meldinger barnevern 23,9 

Meldinger barnevern rus -  
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Bydel Grünerløkka 

Bydel Grünerløkka gjennomførte BrukerPlan for 
første gang i 2017. Kartleggingen viser at bydelen 
har høyere andel kartlagte enn gjennomsnittet for 
Oslo. I 2019 var det 10,5 pr tusen innbyggere som 
ble kartlagt. Dette er en økning sammenlignet med 
2017. I 2019 ble 528 personer som fikk kommunale 
tjenester på grunn av rusproblemer eller rus- og 
psykiske lidelser kartlagt.  

I BrukerPlan kartlegges alvorlighetsgrad innen 
levekårsområdene. 62 prosent av de kartlagte er 
vurdert som «rød» eller «blålys» i bydelen, det vil si 
med omfattende problemomfang på alle eller nesten alle levekårsområdene. Dette er en 
lavere andel enn gjennomsnittet for Oslo.  

I bydelen har 142 personer til sammen hatt 412 inntak i VEL i 2018. 312 av disse inntakene 
var ved akutt- og korttidsinstitusjoner. Det er en halvering av antall personer med ti eller flere 
inntak i VEL sammenlignet med 2016. 55 personer flyttet til egen bolig etter opphold i VEL og 
dette er en sterk økning siden 2017.  

Antall unike pasienter i TSB har vært stabil i perioden 2016 til 2018, og utgjorde 716 
personer i 2018. Det var 156 personer i LAR, mens gjennom BrukerPlan ble det kartlagt at 
96 personer var i LAR-behandling.  

Bare åtte prosent av de kartlagte har Individuell plan (IP), mens litt over en fjerdedel har 
andre planer. Andelen som har ansvarsgruppe er 28 prosent.  

Over 60 prosent av de kartlagte i BrukerPlan har tilfredsstillende bolig, men 61 personer 
mangler bolig.  Gjennom boligsosial kartlegging fremkommer at 62 personer er bostedsløse. 
Bydelen har noe flere kommunale boliger enn gjennomsnittet for Oslo. 21 prosent av de 
kartlagte i BrukerPlan har tilfredsstillende arbeid og/eller aktivitetstilbud.   

Gjennom Brukerplan ble det kartlagt at 80 personer i målgruppen har omsorg for eller 
samvær med barn. En stor andel unge har benyttet tilbudet Ungdom og rus.  

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 25 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er om lag på gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn innen rus 
og psykisk helse er gjennomsnittet 46 årsverk, noe som er betydelig høyere enn 
gjennomsnittet for Oslo. 

Bydel Nordre Aker 

Bydelen gjennomførte BrukerPlan kartleggingen for første gang i 2017. Kartleggingen i 2019 
viser at 3,2 per tusen innbyggere i bydelen mottar kommunale tjenester på grunn av 
rusproblemer eller rus og psykiske lidelser. Dette er en lavere andel sammenlignet med 
2017. I 2019 ble 128 personer kartlagt som fikk tjenester på bakgrunn av rus og/eller både 
rus og psykiske lidelser.   

 

Bydel Grünerløkka Prevalens 

Beboere i VEL 2,8 

Unike pasienter TSB 14,2 

Pasienter LAR 3,1 

Innsettelser 3,2 

Kartlagte BrukerPlan 10,5 

Pasienter fastleger 9 

Bostedsløse GOBO 1,2 

Alle meldinger barnevern 9,5 

Meldinger barnevern rus - 
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Bydelen vurderer at 90 prosent av de kartlagte har 
både rus og psykiske helseproblemer. Nesten 50 
prosent av de kartlagte i bydelen er kartlagt av 
bydelens helse- og omsorgstjeneste. Dette er langt 
høyere enn i Oslo for øvrig. Som en konsekvens er de 
kartlagte noe eldre i bydelen enn i de andre bydelene. 

I bydelen har 42 personer hatt 146 inntak i VEL. Dette 
er en nedgang siden 2017. Prevalensen for opphold i 
VEL var på 1 pr tusen innbyggere, og er den laveste i 
Oslo. Åtte personer flyttet ut i egen bolig etter opphold i 
VEL. I 2018 var dette fem personer som hadde ti inntak 
eller flere. 
 
Det har vært en liten økning i antall unike pasienter i TSB i perioden 2016 til 2018, og 
utgjorde 292 personer i 2018. Det var 43 personer i LAR, 20 av disse ble kartlagt av bydelen 
gjennom BrukerPlan.  

Av de kartlagte har 13 prosent Individuell plan (IP), mens 14 prosent har andre planer. 
Andelen som har ansvarsgruppe er 35 prosent. 

Høyere andel enn gjennomsnittet for Oslo har ifølge BrukerPlan tilfredsstillende bolig. 17 
personer mangler bolig. Gjennom boligsosial kartlegging fremkommer at kun fire personer 
med rus eller rus og psykiske helseproblemer er uten bolig. Bydelen har lav andel 
kommunale boliger. 47 prosent av de kartlagte i BrukerPlan har orden på økonomien med 
fast inntekt og/eller stønad.  En del unge i bydelen har benyttet tilbudet Ungdom og rus.  
 
For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 10 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er betydelig lavere enn gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn 
innen rus og psykisk helse er gjennomsnittet 33 årsverk, noe som er høyere enn 
gjennomsnittet for Oslo. 

Bydel Nordstrand 

BrukerPlan kartleggingen viser at bydelen har en mindre 
andel personer kartlagt som fikk kommunale tjenester på 
grunn av rusproblemer eller rus- og psykiske lidelser enn 
gjennomsnittet i Oslo. I 2019 ble 145 personer kartlagt 
gjennom BrukerPlan. Det er en nedgang i antall kartlagte 
fra 2017 til 2019.  

Bydelen vurderer at over 90 prosent av de kartlagte har 
både rus og psykiske helseproblemer. Dette er over 
gjennomsnittet for Oslo. 

I bydelen har 72 personer hatt 232 inntak i VEL i 2018. Det har vært en nedgang i antall 
inntak siden 2017, men små variasjoner når det gjelder antall personer.  Det har vært en 
nedgang av antall personer med ti eller flere opphold i VEL siden 2017. Ti personer flyttet ut i 
egen bolig etter opphold i VEL.  

Bydel Nordre Aker Prevalens 

Beboere i VEL 1 
Unike pasienter TSB 7,4 
Pasienter LAR 1,1 
Innsettelser 1,1 
Kartlagte BrukerPlan 3,2 
Pasienter fastleger 5,9 
Bostedsløse GOBO 0,1 
Alle meldinger barnevern 7,5 

Meldinger barnevern rus 1,2 

Bydel Nordstrand Prevalens 
Beboere i VEL 1,8 
Unike pasienter TSB 8,1 
Pasienter LAR 1,6 
Innsettelser 2,0 
Kartlagte BrukerPlan 8,7 
Pasienter fastleger 7,5 
Bostedsløse GOBO 1,1 
Alle meldinger barnevern 9,7 
Meldinger barnevern rus - 
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Det har vært en liten økning i antall unike pasienter i TSB i perioden 2016 til 2018, som 
utgjorde 318 personer i 2018. Det var 65 personer i LAR, 31 kartlagte gjennom BrukerPlan 
var i LAR-behandling.  

Bydelen har lavere prevalens enn gjennomsnittet for Oslo når det gjelder bruk av 
institusjoner i VEL, døgnopphold i TSB og antall innbyggere som får LAR behandling. Både 
andel med døgnopphold i TSB og andel som mottar LAR behandling er blant de laveste i 
Oslo.  

Kun syv prosent av de kartlagte hadde Individuell plan (IP). Dette er lavere andel enn 
gjennomsnittet for Oslo. Andelen som hadde andre planer er 13 prosent. Over en tredjedel 
av de kartlagte hadde ansvarsgruppe.  

Gjennom BrukerPlan fremkommer at 25 prosent av de kartlagte er bostedsløse. Dette utgjør 
36 personer. Dette er langt høyere enn gjennomsnittet for Oslo som er på 11 prosent. 
Tilsvarende tall fra Boligsosial kartlegging tilsier at 43 personer er bostedsløse. Bydelen har 
lav andel kommunale boliger. 17 prosent av de kartlagte mangler helt meningsfull aktivitet. 
En høyere andel kartlagte enn gjennomsnittet har stor uorden i økonomien.  

Det er få registreringer ved Barnevernvakten som er knyttet til foreldrenes rusbruk eller rus 
barn/unge.  

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 12 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er betydelig lavere enn gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn 
innen rus og psykisk helse er gjennomsnittet 18 årsverk, noe som er litt lavere enn 
gjennomsnittet for Oslo. 

Bydel Sagene 

BrukerPlan kartleggingen viser at 12,7 pr tusen 
innbyggere fikk kommunale tjenester på grunn av 
rusproblemer eller rus- og psykiske lidelser. Dette er 
den høyeste andelen i Oslo. I 2019 ble 469 personer 
kartlagt gjennom BrukerPlan. Det har var en sterk 
økning i antall kartlagte fra 2015 til 2016, mens det var 
en nedgang fra 2017 til 2019. Det er grunn til å tro at 
disse variasjonene skyldes forhold ved gjennomføring 
av kartleggingen. 

119 personer i bydelen har hatt 322 inntak i VEL. Det har vært en økning i antall inntak fra 
2017 til 2018. 228 av inntakene var på akutt- og korttidsinstitusjoner. 39 personer flyttet i 
egen bolig etter opphold i VEL.  

Det har vært en liten økning i antall unike pasienter i TSB i perioden 2016 til 2018, som 
utgjorde 635 personer i 2018. Det var 167 personer i LAR, 105 av de kartlagte i BrukerPlan 
var i LAR-behandling.  

13 prosent av de kartlagte i bydelen hadde Individuell plan (IP), mens 45 prosent hadde 
andre planer. Det er flere som har andre planer i bydel Sagene enn i de andre bydelene, 
med unntak av bydel Stovner.  

Bydel Sagene Prevalens 

Beboere i VEL 3,2 
Unike pasienter TSB 17,1 
Pasienter LAR 4,6 
Innsettelser 3,2 
Kartlagte Brukerplan 12,7 
Pasienter fastleger 9,9 
Bostedsløse GOBO 0,3 
Alle meldinger barnevern 9,3 

Meldinger barnevern rus 1,6 
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Kartleggingen i BrukerPlan viser at flere enn gjennomsnittet for Oslo har tilfredsstillende 
bosituasjon, men 50 personer mangler bolig. Boligsosial kartleggingen viser at 12 personer 
er uten bolig. Vi vet ikke hva som er årsaken til denne forskjellen mellom de to 
kartleggingene. Bydelen har den høyeste andelen kommunale boliger i Oslo.  

Når det gjelder arbeid/aktivitet viser BrukerPlan at bydelen har den laveste andelen kartlagte 
som er i meningsfull aktivitet og/eller arbeid. 

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 29 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er om lag med gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn innen 
rus og psykisk helse er gjennomsnittet 22 årsverk, noe som er litt lavere enn gjennomsnittet 
for Oslo. 

Bydel St. Hanshaugen 

Bydelen gjennomførte BrukerPlan kartlegging for første 
gang i 2017. Resultatet av kartleggingene i 2017 og 
2019 viser at bydelen har en noe høyere andel 
kartlagte brukere enn gjennomsnittet for Oslo. I 2019 
ble 319 personer som fikk kommunale tjenester på 
grunn av rusproblemer eller rus- og psykiske lidelser 
kartlagt.   

99 personer har hatt 321 inntak i VEL i 2018. Det er en 
økning i antall inntak siden 2017. Denne økningen 
skyldes økning i antall inntak ved akutt- og korttidsinstitusjonene. 30 personer flyttet til egen 
bolig etter opphold i VEL. Dette er en økning på ni personer siden 2017. Antall unike 
pasienter i TSB har vært stabil i perioden 2016 til 2018, og utgjorde 525 personer i 2018. Det 
var 145 personer i LAR, 58 personer kartlagt gjennom BrukerPlan er i LAR-behandling.  

I bydelen har åtte prosent av de kartlagte Individuell plan (IP), andelen som har andre planer 
er 23 prosent. Det er etablert ansvarsgrupper for 39 prosent.  

67 prosent av de kartlagte i BrukerPlan har tilfredsstillende/permanent bolig. Dette er noe 
høyere enn gjennomsnittet for Oslo. Kartleggingen viser at 29 personer mangler bolig. 
Boligsosial kartlegging viser at 54 personer er uten bolig, Vi vet ikke hva som er årsaken til 
denne forskjellen mellom de to kartleggingene. Bydelen har noe flere kommunale boliger enn 
gjennomsnittet for Oslo. En noe lavere andel enn gjennomsnittet har god orden i økonomien 
med fast inntekt og/eller stønad. Det er få registreringer ved Barnevernvakten knyttet til rus 
barn/unge og foreldrenes rusbruk.  

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 23 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er noe lavere enn gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn innen 
rus og psykisk helse er gjennomsnittet 36 årsverk, noe som er høyere enn gjennomsnittet for 
Oslo. 

 

 

 

Bydel St Hanshaugen Prevalens 

Beboere i VEL 2,9 
Unike pasienter TSB 15,7 
Pasienter LAR 4,3 
Innsettelser 3,6 
Kartlagte Brukerplan 9,5 
Pasienter fastleger 10,5 
Bostedsløse GOBO 1,6 
Alle meldinger barnevern 5,1 

Meldinger barnevern rus 0,9 
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Bydel Stovner 

Bydel Stovner har kartlagt en relativt høy andel 
gjennom BrukerPlan, sammenlignet med andre 
bydeler. Det har vært en nedgang i antall 
kartlagte fra 2017 til 2019 og antall kartlagte pr 
tusen innbyggere var i 2019 på 9,9. I 2019 ble 
246 personer som fikk kommunale tjenester på 
grunn av rusproblemer eller rus- og psykiske 
lidelser kartlagt.   

67 personer hadde til sammen 191 inntak i 
VEL. Dette er på samme nivå som i 2017. 133 
av inntakene var ved akutt- og 
korttidsinstitusjonene. Det har vært noe nedgang i bruk av akutt- og korttidsinstitusjonene 
siden 2015. 17 personer flyttet ut i egen bolig etter opphold i VEL. 

Det har vært en liten økning i antall unike pasienter i TSB i perioden 2016 til 2018, og 
utgjorde 292 personer i 2018. Det var 85 personer i LAR, 54 personer kartlagt gjennom 
BrukerPlan var i LAR-behandling.  

I bydelen har 20 prosent av de kartlagte Individuell plan (IP). Dette er en av de høyeste 
andelene i Oslo. 46 prosent har andre planer og 41 prosent har ansvarsgrupper. 

58 prosent av de kartlagte i BrukerPlan har tilfredsstillende/permanent bolig, men 14 
personer mangler bolig. Boligsosial kartleggingen viser at 36 personer med rus eller rus og 
psykiske helseproblemer er uten bolig. Vi vet ikke hva som er årsaken til denne forskjellen 
mellom de to kartleggingene. 

Når det gjelder arbeid og aktivitet har en noe høyere andel enn gjennomsnittet, et 
tilfredsstillende tilbud.  

Gjennom Brukerplan er det kartlagt at 105 personer i målgruppen har omsorg for eller 
samvær med barn.  

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 30 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn 
innen rus og psykisk helse er gjennomsnittet 28 årsverk, noe som er som gjennomsnittet for 
Oslo. 

Bydel Søndre Nordstrand  

Bydelen gjennomførte BrukerPlan kartlegging for første gang i 2017, og det har vært en 
økning i antall kartlagte fra 2017 til 2019.  I 2019 ble 232 personer som fikk kommunale 
tjenester på grunn av rusproblemer eller rus- og psykiske lidelser kartlagt.  Bydelen har 
kartlagt flere yngre brukere enn gjennomsnittet for Oslo. 

I bydelen har 84 personer hatt 316 inntak i VEL i 2018. Dette betyr at det har vært en økning 
i antall inntak, men ikke i antall personer. 253 av inntakene er ved akutt- og 
korttidsinstitusjoner og dette er en markant økning siden 2017. 18 personer flyttet i egen 

Bydel Stovner Prevalens 

Beboere i VEL 2,7 
Unike pasienter TSB 11,7 
Pasienter LAR 3,4 
Innsettelser 4,2 
Kartlagte BrukerPlan 9,9 
Pasienter fastleger 8,6 
Bostedsløse GOBO 1,4 
Alle meldinger barnevern 26,7 

Meldinger barnevern rus 2,0 
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bolig etter opphold i VEL. Det har vært flere personer 
med ti inntak eller mer i VEL i 2019, sammenlignet med 
2017.  

Antall unike pasienter i TSB har vært stabil i perioden 
2016 til 2018, og utgjorde 294 personer i 2018. Det var 
82 personer i LAR, 23 personer kartlagt gjennom 
BrukerPlan var i LAR-behandling.  

Kun åtte prosent av de kartlagte i bydelen har Individuell 
plan (IP), mens 23 prosent har andre planer. 40 prosent 
har ansvarsgruppe. 

Gjennom BrukerPlan fremkommer at 39 personer er uten bolig. Tilsvarende tall fra 
boligsosial kartlegging viser at dette omfatter 75 personer. Vi vet ikke hva som er årsaken til 
denne forskjellen mellom de to kartleggingene. Bydelen har noe færre kommunale boliger, 
sammenlignet med gjennomsnittet for Oslo 

Bydelen har mange registreringer ved Barnevernvakten knyttet til rus barn/unge. Bydelen har 
høy andel innsettelser i fengsel. 

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 18 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er lavere enn gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn innen rus 
og psykisk helse er gjennomsnittet 18 årsverk, noe som er lavere enn gjennomsnittet for 
Oslo. 

Bydel Ullern 

Det er vært en kraftig økning i antall kartlagte i BrukerPlan i 
bydelen fra 2017 til 2019. I 2017 ble det kartlagt 2,9 
personer pr tusen innbyggere, mens i 2019 er andelen økt 
til 6,7. I 2019 var det 176 personer som fikk kommunale 
tjenester på grunn av rusproblemer eller rus- og psykiske 
lidelser som ble kartlagt.   

Kvinner utgjør 41 prosent av de kartlagte i bydelen. Dette 
er høyeste andel kvinner i Oslo.  

41 personer i bydelen hadde til sammen 134 inntak i VEL i 
2018. Dette er en nedgang siden 2017. 94 av inntakene 
var ved akutt- og korttidsinstitusjoner. Fem personer i bydelen har flyttet til egen bolig etter 
opphold i VEL.  

Det har vært en liten økning i antall unike pasienter i TSB i perioden 2016 til 2018, som 
utgjorde 182 personer i 2018. Det var 30 personer i LAR, 54 personer kartlagt gjennom 
BrukerPlan var i LAR-behandling.  

Gjennom BrukerPlan fremkommer at en færre andel av de kartlagte er bostedsløse enn 
gjennomsnittet for Oslo. 19 personer i målgruppen mangler bolig.  Boligsosial kartlegging 
viser at det er 21 personer som er uten bolig. Bydelen har den laveste andelen kommunale 
boliger i Oslo.  

Bydel Søndre Nordstrand Prevalens 

Beboere i VEL  
Unike pasienter TSB 10,2 
Pasienter LAR 2,9 
Innsettelser 6,0 
Kartlagte BrukerPlan 8,1 
Pasienter fastleger 8,2 
Bostedsløse GOBO 2,6 
Alle meldinger barnevern 27,6 

Meldinger barnevern rus 4,2 

Bydel Ullern Prevalens 

Beboere i VEL 1,5 
Unike pasienter TSB 6,9 
Pasienter LAR 1,1 
Innsettelser 1,1 
Kartlagte BrukerPlan 6,7 
Pasienter fastleger 5,6 
Bostedsløse GOBO 0,8 
Alle meldinger barnevern 7,7 

Meldinger barnevern rus -  
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I bydel Ullern har hele 27 prosent av de kartlagte Individuell plan (IP), mens 11 prosent har 
andre planer. Halvparten av de kartlagte har ansvarsgrupper. 

I bydelen er det få registreringer ved Barnevernvakten. Det er heller ingen stor andel unge 
fra bydelen som har benyttet tilbudet Ungdom og rus.  

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 10 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er betydelig lavere enn gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn 
innen rus og psykisk helse er gjennomsnittet 29 årsverk, noe som høyere enn gjennomsnittet 
for Oslo. 

Bydel Vestre Aker 

Gjennom BrukerPlan er det kartlagt at en lav andel av 
bydelens befolkning mottar kommunale tjenester på 
grunn av rusproblemer. Det har imidlertid vært noe 
økning i antall kartlagte fra 2017 til 2019. I 2019 ble 127 
personer som fikk kommunale tjenester på grunn av 
rusproblemer eller rus- og psykiske lidelser kartlagt.   

I BrukerPlan vurderes problemomfanget til den enkelte 
innen åtte levekårsområder. I bydel Vestre Aker er det 
74 prosent hvor det er vurdert at den kartlagte har 
alvorlige problemer på alle eller de fleste levekårsområdene.  

46 personer i bydelen hadde 192 inntak i VEL i 2018. Det har vært en økning i antall inntak, 
men ikke i antall personer. Andel pr tusen innbyggere er 1,2, noe som er lavest i Oslo. 157 
av inntakene var ved akutt- og korttidsinstitusjonene, og det er her økningen har vært.  

Antall unike pasienter i TSB har vært stabil i perioden 2016 til 2018, og utgjorde 253 
personer i 2018. Det var 34 personer i LAR, 27 personer kartlagt gjennom BrukerPlan var i 
LAR-behandling.  

I bydelen har seks prosent av de kartlagte Individuell plan (IP) og 31 prosent har andre 
planer. Det er 24 prosent som har ansvarsgruppe. 

Gjennom BrukerPlan fremkommer at 41 prosent av de kartlagte har 
tilfredsstillende/permanent bolig. 25 personer i målgruppen mangler bolig.  Tilsvarende tall 
fra boligsosial kartlegging er 11 personer. Bydelen har en lav andel kommunale boliger.  

BrukerPlan viser at bydelen har en av de høyeste andelene kartlagte som er uten 
meningsfull aktivitet og/eller arbeid.  

I bydelen er det få registreringer ved Barnevernvakten. Det er heller ingen stor andel unge 
fra bydelen som har benyttet tilbudet Ungdom og rus.  

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 12 årsverk pr 
10.000 innbyggere. Dette er betydelig lavere enn gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn 
innen rus og psykisk helse er gjennomsnittet 13 årsverk, noe som er betydelig lavere enn 
gjennomsnittet for Oslo. 

 

Bydel Vestre Aker Prevalens 

Beboere i VEL 1,2 
Unike pasienter TSB 6,8 
Pasienter LAR 0,9 
Innsettelser 1,1 
Kartlagte BrukerPlan 3,4 
Pasienter fastleger 6,3 
Bostedsløse GOBO 0,3 
Alle meldinger barnevern 6,8 

Meldinger barnevern rus - 
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Bydel Østensjø 

I bydel Østensjø er andel kartlagte gjennom 
BrukerPlan 7,2 pr tusen innbyggere. I 2019 ble 276 
personer som fikk kommunale tjenester på grunn av 
rusproblemer eller rus- og psykiske lidelser kartlagt.     

Kvinneandelen er noe høyere i bydel Østensjø enn i 
de øvrige bydelene. Bydelen har kartlagt flere eldre 
brukere enn gjennomsnittet for Oslo. 

69 personer hadde 171 inntak i VEL i 2018. Dette er 
en nedgang i antall inntak siden 2017. 122 av 
inntakene var på akutt- og korttidsinstitusjoner, noe som er lavere enn tidligere år. 13 
personer flyttet i egen bolig etter opphold i VEL. 

Antall unike pasienter i TSB har vært stabil i perioden 2016 til 2018, og utgjorde 356 
personer i 2018. Det var 92 personer i LAR, 50 personer kartlagt gjennom BrukerPlan var i 
LAR-behandling.   

I bydel Østensjø har ti prosent av de kartlagte Individuell plan (IP) mens 16 prosent har 
andre planer. I overkant av en av tre har ansvarsgruppe.  

Gjennom BrukerPlan fremkommer at flere enn gjennomsnittet for Oslo har en 
permanent/tilfredsstillende boligsituasjon, men 19 personer mangler bolig.  Gjennom 
Boligsosial kartlegging fremkommer at 21 personer innen rus eller rus og psykisk helse er 
bostedsløse.  

En større andel enn gjennomsnittet i Oslo har god orden på økonomien med fast inntekt 
og/eller stønad. 

Det er mange registreringer for innbyggere i bydelen ved Barnevernvakten og flere unge i 
bydelen er registrert ved tiltaket Unge og rus.  

For tjenester til voksne innen rus og psykisk helse er det rapportert at det er 29 årsverk pr 
10.000 innbyggere, noe som er om lag på gjennomsnittet i Oslo. For tjenester til barn innen 
rus og psykisk helse er gjennomsnittet 37 årsverk, noe som er betydelig høyere enn 
gjennomsnittet for Oslo. 

 

 

  

Bydel Østensjø Prevalens 

Beboere i VEL 1,8 
Unike pasienter TSB 9,2 
Pasienter LAR 2,4 
Innsettelser 2,1 
Kartlagte BrukerPlan 7,2 
Pasienter fastleger 7,6 
Bostedsløse GOBO 0, 
Alle meldinger barnevern 14 

Meldinger barnevern rus 2,8 
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4 Demografi, planarbeid og brukermedvirkning 
 

I 2019 kartla alle bydeler i Oslo kommune brukere som fikk tjenester på grunn av 
rusproblemer gjennom BrukerPlan4. Samlet ble 3 968 personer med rusproblemer kartlagt. I 
Oslo kommune er det kartlagt 7,3 personer pr tusen innbyggere med rusproblemer eller rus 
og psykiske lidelser. Dette er noe høyere enn landsgjennomsnittet som er 6,7 personer pr 
tusen innbyggere. Det er om lag like stor andel kartlagte i 2019, sammenlignet med 2017. 

Det er i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene det er høyest andel kartlagte, med 
mellom 11 og 13 kartlagte pr tusen innbyggere. Tilsvarende tall for bydelene Nordre Aker, 
Nordstrand og Vestre Aker er mellom 3 og 4 kartlagte pr tusen innbyggere.   

  

2019 

  

2015 2016 2017 

Befolkning 18 
år og eldre* 

Antall brukere 
kartlagt  

Antall brukere 
pr 1 000 innb. 

Antall brukere 
pr 1 000 innb. 

Antall brukere 
pr 1 000 innb. 

Antall brukere 
pr 1 000 innb. 

Alna 38 293 206 5,4 6,7 3,2 5,3 
Bjerke 24 293 142 5,8     5,6 
Frogner 51 489 271 5,3 3,1 4,3 5,1 
Gamle Oslo 45 261 503 11,1 11 12 11,5 
Grorud 21 620 190 8,8   11,2 11,2 
Grünerløkka 50 452 528 10,5     9,5 
Nordre Aker 39 320 128 3,2     4,6 
Nordstrand 39 492 145 3,7   3,1 4,7 
Sagene 37 037 469 12,7 10,9 6,9 14,4 
St. Hanshaugen 33 471 319 9,5     9,4 
Stovner 24 968 246 9,9 10,1 8 11,5 
Søndre Nordstrand 28 746 232 8,1     6,9 
Ullern 26 330 176 6,7 2,9 3,1 2,9 
Vestre Aker 36 972 127 3,4 3,3 3,1 2,7 
Østensjø 38 547 276 7,2 8,3 5,9 6,6 
Uteseksjonen   10         
Totalt Oslo 541 340** 3 968 7,3 6,9 5,9 7,5 
Norge    23 762 6,7 7,7 6,5 6,8 

Figur 5 Antall kartlagte samt andel pr tusen innbyggere (prevalens) som får kommunale tjenester på 
bakgrunn av rusproblemer (Kilde BrukerPlan). 
*Det er kun 41 personer av de kartlagte som er i aldersgruppen 16 til 18 år. Prevalensen er derfor 
regnet på bakgrunn av befolkning 18 år og eldre.  
**I tillegg til innbyggerne i bydelene er det 5 049 innbyggere som ikke har bydelstilhørighet. 

For enkelte bydeler er det variasjoner i andel kartlagte i årene kartleggingen er gjennomført. 
Den største endringen i 2019 er i bydel Grorud der det i 2019 er færre kartlagte enn 
foregående år, mens det i bydel Ullern er kartlagt flere enn årene før. 

Fire av fem av de kartlagte vurderes å ha både rus og psykiske helseproblemer. Dette er en 
noe høyere andel enn tidligere år. Det er betydelige forskjeller mellom bydelene. I bydelene 
Nordstrand og Nordre Aker er 90 prosent av de kartlagte vurdert å ha både rus og psykiske 

                                                            
4 I 2017 gjennomførte alle bydelene BrukerPlan kartleggingen. I 2016 gjennomførte ti bydeler og i 2015 var det 
åtte bydeler som gjennomførte kartleggingen.  
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helseproblemer, mens i bydel Østensjø er det 70 prosent (se figur 6 i vedlegg).  Fordelingen 
viser at det er noe flere som er vurdert å ha både rus- og psykiske helseproblemer blant de 
kartlagte i Oslo sammenlignet med kartlagte i Norge.   

I underkant av en av tre av de kartlagte er kvinner. Dette er i samsvar med andelen kartlagte 
i Norge. Det er forskjeller mellom bydelene. I bydelene Ullern og Østensjø er i underkant av 
40 prosent av de kartlagte kvinner, mens i bydel Bjerke omfatter kvinner kun ti prosent av de 
kartlagte (se figur 7 i vedlegg).  

Tre av fire av de kartlagte er i aldersgruppen 30 til 59 år. Som det fremkommer av figuren 
under, er det en høyere andel over 60 år som er kartlagt i Oslo, sammenlignet med 
landsgjennomsnittet. 

Kun 41 personer i aldersgruppen 16 til 18 år er kartlagt, og av disse er ti personer kartlagt i 
bydel Søndre Nordstrand. I fire bydeler er ingen under 18 år kartlagt.  

I bydelene Nordre Aker, Ullern og Østensjø er det en høyere andel av de kartlagte som er 70 
år eller eldre. Dette er de bydelene der det samlet sett er størst andel kartlagte over 60 år.  

Fig 6 Aldersfordeling av kartlagt i BrukerPlan 2019 (Kilde BrukerPlan) 

Det er sammenheng mellom hvilke instanser som gjennomfører kartleggingen og hvem som 
blir kartlagt. I bydeler der mange er kartlagt av helse- og omsorgstjenester, som for eksempel 
bydel Nordre Aker, er de kartlagte noe eldre enn i bydeler der de fleste er kartlagt av ansatte 
i NAV.  

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Figur 7 Kartleggingsinstanser BrukerPlan 2019 (Kilde BrukerPlan) 

I fire bydeler har ikke barneverntjenesten deltatt i kartleggingen. Som det fremkommer av 
figuren er det noe flere kartlagte gjennom barneverntjenesten i Oslo, sammenlignet med 
Norge. Det ingen fastleger som har gjennomført kartleggingen.  

Brukers fødeland 

Innvandrere er i Statistisk sentralbyrås standard definert som personer født i utlandet av to 
utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Innvandrere utgjør ved 
inngangen til 2019 14,4 prosent av befolkningen i Norge. I Oslo kommune utgjør innvandrere 
25,2 prosent av befolkningen. Andel norskfødte med innvandrerforeldre utgjør 3,4 prosent av 
befolkningen, mens den i Oslo kommune utgjør 8,1 prosent av befolkningen.  

Gjennom BrukerPlan kartlegges brukernes fødeland. Det er betydelig større andel av de 
kartlagte som har fødeland utenfor Norge i Oslo, sammenlignet med landsgjennomsnittet.  

Det er betydelige forskjeller mellom bydelene. Personer med fødeland utenfor Norge utgjør 
13 prosent i bydelene Nordre Aker og Nordstrand, mens de utgjør 35 prosent i bydel Søndre 
Nordstrand.  

Den største gruppen har fødeland utenfor Vest Europa, og de utgjør mellom ni prosent av de 
kartlagte i bydel Nordre Aker, og over 20 prosent av de kartlagte i bydelene Bjerke, Gamle 
Oslo, Grünerløkka, Stovner og Søndre Nordstrand.  

Det er verdt å merke seg at i bydel Søndre Nordstrand er det en høy andel der fødeland til 
den kartlagte er ukjent. 
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Figur 8 Kartlagtes fødeland, oppgitt i prosent og fordelt bydel (Kilde BrukerPlan) 

Planer og ansvarsgrupper 

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få 
utarbeidet en individuell plan (IP). IP skal bare utarbeides dersom personen selv ønsker det, 
og hans/hennes mål skal være utgangspunktet for planen. Pårørende skal også gis 
anledning til å medvirke i den grad pasient og bruker ønsker dette. 

Det er betydelige forskjeller mellom bydelene over hvor stor andel av de kartlagte som har 
IP, tiltaksplan, kriseplan, nettverksgruppe og/eller ansvarsgruppe.  

Når det gjelder IP er det kun fire prosent av de kartlagte i bydel Alna som har IP, mens det er 
27 prosent i bydel Ullern. I snitt er det 12 prosent av alle kartlagte i Oslo som har IP. Dette er 
samme andel som for hele landet.  

Levekårsindeksen viser at av de som har alvorlige problemer på alle levekårområdene, er 
det kun to prosent som har IP. Seks prosent av de som har alvorlig problemomfang på de 
fleste levekårsområdene har IP.  

Det er en høyere andel kartlagte som har plan/tiltaksplan, enn andel som har IP. Det er 
betydelige variasjoner mellom bydelene. I bydel Alna er det seks prosent av de kartlagte som 
har en slik plan, mens dette omfatter over 40 prosent av de kartlagte i bydelene Sagene og 
Stovner. I bydel Stovner har det vært en stor økning i andel med plan, sammenlignet med 
forrige kartlegging. I bydel Alna har det vært en nedgang.  

Når det gjelder kriseplan er det fem bydeler hvor kun mellom fire til seks prosent av de 
kartlagte har en slik plan. Bydelene Grünerløkka og St Hanshaugen er de bydelene med 
høyest prosentvis andel med henholdsvis 17 og 16 prosent. Ut fra problemomfang 
fremkommer at kun to prosent av de som er skåret blålys på levekårsindeksen har kriseplan, 
mens dette omfatter fem prosent av de som skårer rødt. 
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Det er lav andel av de kartlagte som har nettverksgruppe, mens en høyere andel kartlagte 
har ansvarsgruppe. I bydelene Alna, Grorud og Ullern er det opprettet ansvarsgruppe for 
over halvparten av de kartlagte. Tilsvarende andel i bydelene Grünerløkka og Vestre Aker er 
henholdsvis 28 og 24 prosent. 

  IP Tiltaksplan Kriseplan Nettverksgruppe Ansvarsgruppe 

Alna 4 % 6 % 10 % 1 % 50 % 
Bjerke 8 % 11 % 7 % 8 % 34 % 
Frogner 9 % 21 % 6 % 3 % 38 % 
Gamle Oslo 18 % 30 % 12 % 1 % 33 % 
Grorud 16 % 20 % 9 % 2 % 52 % 
Grünerløkka 8 % 31 % 17 % 3 % 28 % 
Nordre Aker 13 % 14 % 4 % 10 % 35 % 
Nordstrand 7 % 13 % 6 % 5 % 38 % 
Sagene 13 % 45 % 9 % 3 % 30 % 
St. Hanshaugen 8 % 23 % 16 % 3 % 39 % 
Stovner 20 % 46 % 14 % 2 % 41 % 
Søndre Nordstrand 8 % 23 % 8 % 4 % 40 % 
Ullern 27 % 11 % 6 % 1 % 50 % 
Vestre Aker 6 % 31 % 6 % 2 % 24 % 
Østensjø 10 % 16 % 8 % 3 % 38 % 
Totalt Oslo 12 % 26 % 10 % 3 % 36 % 
Norge 2018 12 % 27 % 10 % 3 % 41 % 

Figur 9 Andel kartlagte i BrukerPlan med Individuell plan (IP), tiltaksplan/plan, kriseplan, 
nettverksgruppe og ansvarsgruppe, fordelt bydel (Kilde BrukerPlan). 
Rødt indikerer lav prosentvis andel, mens grønn indikerer høy prosentvis andel  
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5 Tjenester og klager 
 
I BrukerPlan kartlegges hvilke tjenester mottakerne har hatt de siste 12 månedene. Totalt 
kartlegges bruken av tjenester innen kommunale helse, omsorgs-, og velferdstjenester5, 
spesialisthelsetjenester og NAV-tjenester6. Spesialisthelsetjenester for mottakerne omfatter 
tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), psykisk helsevern og tjenester i somatiske sykehus. 

Blant de kartlagte som er vurdert å ha omfattende eller svært omfattende problemomfang på 
alle/nesten alle levekårsområdene, har gjennomsnittlig flere tjenester både i kommunen og i 
spesialisthelsetjenesten sammenlignet med de som har lavere problemomfang. Som det 
fremkommer av figuren nedenfor er det særlig økning i gjennomsnittlig mottatte kommunale 
tjenester og spesialisthelsetjenester ved økende problemomfang.  

 
Figur 10 Gjennomsnittlig antall tjenester ved NAV, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester 
fordelt problemomfang (grønn, gul, råd og blålys) levekårsindeks i Oslo (Kilde BrukerPlan) 

Det er variasjon i gjennomsnittlig antall tjenester gitt i bydelene. Dette kan ha sammenheng 
med andel kartlagte og deres problemomfang, men det kan også ha sammenheng med 
hvilke tjenester som tilbys i den enkelte bydel.  

  NAV Kommunale tj Spesialisthelsetj 
Alna 2,3 3,7 2,4 
Bjerke 1,9 3,0 2,0 
Frogner 2,6 3,6 2,1 
Gamle Oslo 2,5 3,3 1,9 
Grorud 3,0 4,0 2,0 
Grünerløkka 2,5 2,7 2,0 
Nordre Aker 1,6 2,6 1,7 
Nordstrand 2,8 3,1 2,0 
Sagene 2,3 3,8 2,2 
St. Hanshaugen 2,5 2,6 2,4 
Stovner 2,5 3,4 2,5 
Søndre Nordstrand 2,8 2,7 2,0 
Ullern 1,5 2,8 1,9 
Vestre Aker 2,2 2,3 1,9 
Østensjø 2,4 3,2 2,1 
Oslo 2,3 3,9 2,1 
Norge 2,0 3,4 2,2 

Figur 11 Gjennomsnittlig antall NAV tjenester, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester fordelt 
bydel. (Blå indikerer høyt antall tjenester og gul lavt antall tjenester) (Kilde BrukerPlan) 
                                                            
5Kommunale tjenester: fastlege, saksbehandling, psykisk helsearbeid, medisinutlevering, bolig 
med/uten personalbase, praktisk bistand, hjemmesykepleie, lavterskeltjenester, psykologtjenester, 
barnevern, arbeidstiltak, ACT/FACT, støttekontakt m.m 
6 NAV tjenester: råd/veiledning, varig trygdeytelser, økonomisk sosialhjelp, midlertidige 
trygdeytelser, økonomiforvaltning, arbeidsrettet tiltak, midlertidig bolig, ytelser ifm livsløp, 
kvalifiseringsprogram, varig tilrettelagt arbeid 
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I bydel Ullern gis det lavest gjennomsnittlig antall tjenester i NAV, mens i bydel Vestre Aker 
gis det lavest gjennomsnittlig antall kommunale tjenester. I bydel Grorud gis det 
gjennomsnittlig om lag dobbelt så mange NAV og kommunale tjenester sammenlignet med 
bydelene Ullern og Vestre Aker.  

Dersom man sammenligner antall gjennomsnittlige tjenester for alle kartlagte i Norge med 
Oslo, finner vi at gjennomsnittet er noe høyere i Oslo ved NAV tjenester, mens den er noe 
lavere for kommunale tjenester.  

Dersom man sammenligner gjennomsnittlig antall tjenester med levekårsindeksen (figur 1 
side 6) fremgår at bydelene Vestre Aker, Søndre Nordstrand, St Hanshaugen, Nordstrand, 
Nordre Aker og Gamle Oslo har høyest andel personer med stort problemomfang. Dette er 
ikke de bydelene som samlet sett gir gjennomsnittlig flest NAV og kommunale tjenester. 

Klager  

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus 

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldre ombudet i Oslo, mottok 
totalt 187 saker fra rusfeltet i 2018. Av disse sakene omhandlet 81 forhold knyttet til 
spesialisthelsetjenesten og 106 var rettet mot kommunale tjenester. 12 av de 106 
kommunale sakene var fra kommuner i Akershus og de øvrige 94 var fra Oslo kommune. 

Når det gjelder klager på kommunale tjenester omhandlet flere av sakene forhold knyttet til 
heldøgnsinstitusjon for rusavhengige, herunder utskrivning mot egen vilje, valg av institusjon, 
oppfølging og egenandel. Andre klager omhandlet manglende hjelp til å finne bolig, avslag 
på kommunal bolig og avslag på bolig med bemanning. Videre handlet flere av sakene om 
tjenester fra Nav sosialtjenesten, herunder problemstillinger knyttet til økonomisk sosialhjelp, 
frivillig forvaltning, tilgjengelighet, oppfølging og saksbehandlingstid og godkjenning av 
husleiekontrakt ved utskrivelse fra institusjon. Andre områder som var representert blant 
klagesakene handlet om tannhelsehjelp, herunder ventetid og manglende økonomisk støtte 
til formålet, og manglende psykisk helsehjelp og hjemmesykepleie. 

Gatejuristen 

Gatejuristens samfunnsoppdrag er å bidra til bedre levekår til utsatte grupper gjennom gratis 
rettshjelp og rettighetsinformasjon samt gratis økonomihjelp og økonomiinformasjon 
(Gatejuristens årsrapport for 2018). I 2018 behandlet Gatejuristen 2 652 saker for alle tiltak i 
virksomheten, noe som tilsier en vekst på 67 prosent fra året før. 

Gatejuristen Oslo gir gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt rusproblemer, og i 
2018 ble det behandlet 1 270 saker innenfor områdene rettshjelp og rettighetsinformasjon. 
Saker innenfor helse- og sosialrett har størst omfang, før strafferett. Gatas økonom er en del 
av Gatejuristens integrerte tjenester og gir gratis økonomirådgivning til mennesker som har 
eller har hatt et rusproblem. I 2018 behandlet Gatas økonom totalt 318 saker fordelt på 181 
klienter. 
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6 Rus 
 

Gjennom BrukerPlan vurderes de kartlagtes problemomfang knyttet til rus. Det er en høyere 
andel kartlagte i Oslo med alvorlig problemomfang knyttet til rusproblemer, sammenlignet 
med landet som helhet. 23 prosent av de kartlagte vurderes å ha svært omfattende 
problemomfang i Oslo, mens landsgjennomsnittet er 16 prosent.  

Som det fremkommer av figuren under er det betydelige forskjeller i andel med omfattende 
og svært omfattende problemomfang mellom bydelene. I bydel Alna er det 36 prosent av de 
kartlagte som vurderes som «grønn» dvs med noe rusproblemer. I bydel Nordstrand omfatter 
dette kun fire prosent av de kartlagte.  

Figur 12 Prosentvis vurdering av problemomfang 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). 

Når det gjelder bruk av rusmidler viser det seg at 37 prosent av de kartlagte er vurdert å ha 
betydelig eller omfattende bruk av alkohol, mens 25 prosent har betydelig eller omfattende 
bruk av cannabis. Dette er prosentvis høyere andel enn landsgjennomsnittet, og også 
høyere enn ved kartleggingen i Oslo i 2017. Ti prosent vurderes å ha betydelig eller 
omfattende bruk av heroin. Dette er samme andel i Oslo som i 2017, og det er betydelig over 
landsgjennomsnittet.   

Gjennom kartleggingen fremkommer at15 prosent av de kartlagte injiserer, og tre prosent har 
hatt overdose siste året. De som har gjennomført kartleggingen vurderer at syv prosent av 
de kartlagte har fare for overdose.  

 

 

 

17% 
19% 
20% 

26% 
27% 

17% 
19% 

30% 
28% 

24% 
22% 

30% 
16% 

34% 
15% 

23% 
16% 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Alna
Bjerke

Frogner
Gamle Oslo

Grorud
Grünerløkka
Nordre Aker
Nordstrand

Sagene
St. Hanshaugen

Stovner
Søndre Nordstrand

Ullern
Vestre Aker

Østensjø

Totalt Oslo
Norge 2018

Grønn, noe Gul, omfattende Rød, svært omfattende



 
 

30 
 

  Andel brukere med betydelig eller omfattende bruk:  
  Oslo 2019 Norge 2018 

Alkohol 37 % 33 % 

Cannabis 25 % 22 % 

Heroin 10 % 4 % 

Sentralstimulerende 18 % 16 % 

Illegale LAR 2 % 4 % 

Illegale legemidler 11 % 14 % 

Annet rus 3 % 5 % 

Doping midler 0 % 0 % 
Figur 13 Prosentvis andel kartlagte med betydelig eller svært omfattende bruk av ulike rusmiddel. Den 
kartlagte kan ha betydelig eller svært omfattende bruk av flere enn ett rusmiddel (Kilde BrukerPlan) 

I tillegg til personer med betydelig eller svært omfattende bruk, er det personer som bruker 
de ulike rusmidlene i mer beskjedent omfang. Det kan være verdt å merke seg at dette er tall 
for det ansatte kjenner til, og det kan være grunn til å anta at dette ikke gir et fullstendig bilde 
av bruk av rusmidler.  

Dødelige overdoser 

I 2017 ble det i Norge registrert 247 narkotikautløste dødsfall. Dette er færre enn i 2015 og 
2016. 74 av de avdøde var kvinner (Folkehelseinstituttet).  

I følge Folkehelseinstituttet kan narkotikautløste dødsfall deles inn i tre hovedgrupper: 
overdoser (forgiftningsulykker), selvmord og avhengighet (psykiske lidelser og 
adferdsforstyrrelser som følge av rusmiddelbruk). Av 247 dødsfall i 2017 var 192 dødsfall 
overdoser, 38 selvmord og 17 dødsfall hvor avhengighet var dødsårsak. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Oslo 51 48 52 48 46 58 53 43 
Norge 248 262 246 234 266 289 282 247 
Figur 14 Antall overdosedødsfall i Norge og Oslo i 2010 til 2017 (Kilde Folkehelseinstituttet) 

I 2017 var det 43 narkotikautløste dødsfall blant bosatte i Oslo. I tillegg døde to personer av 
overdose mens de oppholdt seg i Oslo. Dette er det laveste antallet dødsfall på over 20 år, 
dersom man ser bort fra 2007 da det også var 43 dødsfall.  

Det var 30 menn og 13 kvinner som døde av overdose i Oslo.   
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7 Bolig 
 
I 2018 vedtok bystyret i Oslo ny strategisk plan for rusfeltet. I denne planen vektlegges 
betydningen av trygg, sikker og varig bolig. Byrådet ønsker å vri innsatsen fra midlertidige 
botilbud til trygge og permanente boliger. Dette innebærer at bydelene må utvikle sitt 
ordinære tjenesteapparat slik at flere kan bo i egen bolig.  

Høsten 2016 ble den sjette landsomfattende kartleggingen av bostedsløse gjennomført i 
Norge (NIBR-rapport 2017:13). Kartleggingen viste at antall bostedsløse i uke 48 i 2016 var 
3 909, noe som tilsvarer en reduksjon på 38 prosent fra kartleggingen i 2012. 43 prosent av 
de bostedsløse har tilhørighet i Norges fire største byer: Oslo, Bergen, Trondheim og 
Stavanger. Nesten seks av ti bostedsløse var i 2016 avhengig av rusmidler og 13 prosent 
var i LAR. 910 av de 3 909 bostedsløse var registrert med både rusavhengighet og psykisk 
lidelse, om lag én av fire var kvinner. 
 
NIBRs kartleggingen viste at det i Oslo var 948 bostedsløse i 2016, av disse hadde 570 av 
de kartlagte rusproblemer. Det var en reduksjon i antall kartlagte bostedsløse i Oslo med 
over 30 prosent sammenlignet med 20127. 

Gjennom Oslo kommunes boligsosiale kartlegging, registreres personer bydelene har hatt 
kontakt med i kartleggingsperioden og som er, eller står i ferd med å bli uten egnet bolig i 
løpet av de neste seks månedene8. Kartleggingsperioden var i 2019 fra 1. til 30. april. Det er 
bydelens ansatte som foretar registreringene og som definerer kjennetegn ved de som 
kartlegges samt angir husstandens fremtidige behov for boligtype og boform. 
 
Den boligsosiale kartleggingen i 2019 viser at det i Oslo var 612 husstander som ble kartlagt 
med rus eller rus og psykisk helseproblemer, som står i ferd med å bli eller er uten egnet 
bolig. 303 hadde primærkjennetegn rus og 309 hadde både rus og psykisk lidelse. Dette er 
en samlet nedgang med 40 husstander fra i fjor. Den største nedgangen finner vi i Bydel 
Gamle Oslo, som i år har registrert 57 færre husstander med primærkjennetegn rus og 27 
færre med både rus og psykisk helseutfordringer og i Bydel Grünerløkka som har registrert 
29 færre husstander med rus og psykisk helse samtidig. Størst endring i form av flere 
kartlagte i målgruppene finner vi i Bydel Søndre Nordstrand som i 2019 har kartlagt 24 flere 
med rus og psykisk helseutfordringer enn i fjor. 

 
Primærkjennetegn 

Antall registrerte Uten bolig 

2018 2019 2018 2019 
Rus 350 303 300 270 
Rus/psykisk helse 302 309 245 242 
Totalt 652 612 545 512 
Figur 15 Antall kartlagte uten bolig med primærkjennetegn «rus» og «rus og psykiatri» i perioden 1.-
30. april 2019 (Kilde Boligsosial kartlegging i GOBO 2019) 

                                                            
7 Ulike definisjon av bostedsløshet gjør at antall bostedsløse varierer. I rapporten «Færre bostedsløse – hva er 
forklaringen?» (Dyb 2019) fremholdes det at definisjonen av bostedsløs i BrukerPlan ligger nært opp til kategorien 
«uteligger», mens i den nasjonale kartleggingen som gjennomføres hvert fjerde år av NIBR benyttes en noe 
videre kategori. Dette medvirker til at antall bostedsløse er noe forskjellig. 
8 For definisjon av bostedsløs, se vedlegg. 
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Av de 612 kartlagte husstandene var 512 helt uten bolig på registreringstidspunktet. De 
øvrige 100 kartlagte husstandene leide privat eller kommunal bolig som ikke var egnet for 
dem, eller som de var i ferd med å miste på grunn av mislighold.  

Kartleggingen viser at 448 av de kartlagte husstandene med rus og psykiske 
helseproblemer har behov for å leie kommunal bolig, 149 kan bo i private leieboliger og 15 
antas å kunne kjøpe egen bolig. Det angis videre behov for samlokaliserte boliger med eller 
uten bemanning for 188 av de kartlagte husstandene, mens de øvrige 424 antas å kunne bo 
i ordinære leiligheter. Årets kartlegging viser nedgang i behov for samlokaliserte boliger. 
Størst er nedgangen i boformen samlokalisert bolig med personalbase, der kartleggingen 
viser behov for 32 færre boliger enn i fjor. Figurene 8 og 9 i vedlegget viser hvordan behovet 
fordeler seg på bydel og på anbefalt boform for husstander med henholdsvis rus og rus og 
psykiske helseutfordringer. 

Primærkjennetegn 
Anbefalt videre boligform 

Ordinær bolig Samlokalisert 
med bemanning 

Samlokalisert 
uten bemanning 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 
Rus 262 241 71 48 17 14 
Rus/psykisk helse 160 183 128 114 14 12 
Totalt 422 424 199 162 31 26 

Figur 16 Antall kartlagte med primærkjennetegn «rus» og «rus og psykiatri» i perioden 1.-30 april 
2019, fordelt anbefalt boform (Kilde Boligsosial kartlegging i GOBO 2019) 

Gjennom kartleggingen i BrukerPlan fremkommer at 455 personer er bostedsløse, dette 
utgjør 11 prosent av de kartlagte i Oslo. Landsgjennomsnittet er åtte prosent. 26 prosent, dvs 
1 043 personer er uten permanent eller tilfredsstillende bolig. Dette er en høyere prosentvis 
andel bostedsløse og personer uten tilfredsstillende/permanent bolig sammenlignet med hele 
landet. 

Figur 17 Funksjonsnivå bolig (grønn – permanent/tilfredsstillende, gul-ikke permanent/tilfredsstillende, 
rød-bostedsløs) (Kilde BrukerPlan) 
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Det er kartlagt høyest andel bostedsløse i bydelene Nordstrand og Vestre Aker, der 
henholdsvis 25 og 20 prosent av de kartlagte er bostedsløse. I bydel Nordre Aker har 70 
prosent av de kartlagte permanent og tilfredsstillende bolig, mens i bydelene Gamle Oslo, 
Sagene, St Hanshaugen og Østensjø har mellom 66 og 69 prosent av de kartlagte 
permanent og tilfredsstillende bolig.  

Av de som i levekårsindeksen har alvorlig problemomfang på alle levekårsområdene (blålys) 
er det 159 personer i Oslo som har permanent og tilfredsstillende bolig, mens like mange 
personer er uten tilfredsstillende eller permanent bolig. 198 personer med alvorlige 
problemer på alle levekårsområdene er bostedsløse.  

For de som har alvorlig problemomfang på de fleste levekårsområdene (levekårsindeks rød), 
så har 1 170 personer tilfredsstillende og permanent bolig, mens 655 er uten 
tilfredsstillende/permanent bolig. 238 personer i denne gruppen er bostedsløse.   

De som i levekårsindeksen vurderes å ha lite problemomfang på de fleste levekårsområdene 
(gul) har 1 111 personer permanent og tilfredsstillende bolig, mens 238 personer ikke har 
tilfredsstillende/permanent bolig.  

  
Antall personer  

Grønn Gul Rød Blålys 
Tilfredsstillende/permanent bolig 40 1 111 1 170 159 
Ikke tilfredsstillende/permanent bolig 0 238 655 159 
Bostedsløs 0 0 238 198 
Antall personer totalt 40 1 349 2 063 516 
Figur 18 Antall personer fordelt ut fra problemomfang på alle levekårsområdene (levekårsindeks) – og 
deres boligsituasjon (Kilde BrukerPlan)  

Den kommunale boligmassen er svært ulikt fordelt i Oslo. Bydel Sagene har flest kommunale 
utleieboliger med totalt 2 099 boliger (se figur 10 i vedlegg). Bydelene Gamle Oslo og 
Grünerløkka har også mange boliger med henholdsvis1 702 og 1 227 boliger. Færrest 
boliger finner vi i bydelen Ullern med kun 187 boliger. Bydelene St. Hanshaugen og Bjerke 
har også få kommunale boliger, med henholdsvis 413 og 343 boliger. Vi ser ingen klare 
mønstre med tanke på samsvar mellom antall kommunale boliger og antall bostedsløse.  

Rammeavtale bolig med oppfølging 

Velferdsetaten inngikk rammeavtale om kjøp av oppfølgingstjenester med tilhørende bolig i 
2016. Målgruppen for avtalen er personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser, eller 
som av andre årsaker har behov for oppfølging i boligen.  

Avtalens omfang er pr i dag på totalt 79 plasser, med mulighet for utvidelse i henhold til 
kontrakt. Belegget pr 31.12.2018 totalt på avtalen er 65 belagte plasser, altså lavere enn 
omfanget av avtalen.   
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8 Fysisk og psykisk helse  
 

Gjennom BrukerPlan vurderer de ansatte de kartlagtes fysiske helse9. 12 prosent av de 
kartlagte vurderes å ha alvorlige helseplager. Dette er samme andel som ved kartleggingen i 
2017. Det er noe større andel med fysiske helseplager i Oslo, sammenlignet med Norge. 
Nesten halvparten av de kartlagte vurderes å ha noen fysiske plager.  

I bydel Nordstrand er det lav andel som er vurdert å ha alvorlige helseplager, mens andelen 
er noe høyere i bydelene Alna, Bjerke, Sagene og Ullern. Forskjellene mellom bydelene er 
imidlertid ikke store. Ut fra aldersoversikten, ser det ikke ut til at de bydelene der det er 
kartlagt stor andel personer over 60 år, har høyere andel kartlagte med alvorlige fysiske 
helseplager.  

Figur 19 Kartlegging av fysisk helse (grønn – vanlig, god fysisk helse, gul – noen fysiske plager, rød – 
alvorlige fysiske plager). (Kilde BrukerPlan) 

Fire av fem av de kartlagte vurderes å ha samtidig rus og psykiske helseproblemer. Dette er 
høyere andel enn i 2017, og en noe høyere andel enn i Norge. 

De ansattes vurdering av de kartlagtes psykiske helse, viser at en av fire i Oslo vurderes å 
ha alvorlig funksjonssvikt, mens dette gjelder 17 prosent av de kartlagte i Norge. 

Det er i bydelene Nordre Aker og Søndre Nordstrand størst andel kartlagte vurderes å ha 
alvorlig funksjonssvikt. I bydelene Alna og Østensjø vurderes at størst andel har vanlig, god 
psykisk helse.  

 

 

                                                            
9 Bruk av byomfattende lavterskel helsetjenester presenteres i kapittel 17. 
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Figur 20 Kartlegging av psykisk helse (grønn – milde og kortvarige psykiske plager uten at det går 
utover daglig fungering, gul – kortvarig alvorlige eller langvarige mildere psykiske plager, rød- alvorlige 
og langvarige psykiske plager) (Kilde BrukerPlan) 

Det er over 3 000 av de kartlagte som har rus og psykiske helseproblemer. De ansatte 
vurderer at 86 prosent – det betyr at over 2 500 av de kartlagte har hatt psykiske 
helseproblemer over en lengre periode enn de siste tre årene.  

Selvmordsforsøk og selvmordsfare 

Gjennom kartleggingen i BrukerPlan har de som kartlegger rapportert at 181 personer har 
hatt selvmordsforsøk, mens de vurderer at 212 personer har selvmordsfare. Det er ganske 
store forskjeller mellom hvor mange som rapporteres med selvmordsforsøk, fra tre personer i 
bydel Nordstrand til 25 personer i bydel Grünerløkka. Det er også disse to bydelene som 
henholdsvis rapporterer lavest og høyest antall der man anser at det er fare for selvmord.  
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9 Konsultasjoner hos fastlege 
 

Med utgangspunkt i diagnosekriterier rapporteres fastlegers konsultasjoner til Helfo. Dette 
gjør det mulig å hente ut data for antall pasienter og konsultasjoner knyttet til rusproblemer. 
Det er gjort uttrekk basert på følgende diagnoser i fastlegenes kodeverk ICPC-2: 

• P15: Kronisk alkoholmisbruk 
• P16: Akutt alkoholmisbruk 
• P18: Legemiddelmisbruk  
• P19: Stoffmisbruk 

4 513 personer i Oslo hadde en eller flere konsultasjoner med fastlegen ut fra diagnoser 
knyttet til rusproblemer i 2018. Dette er noe flere pasienter sammenlignet med året før, men 
litt færre enn i 2016.  

Fordelingen viser at det er relativt store variasjoner mellom bydelene i antall pasienter som 
har konsultasjoner hos fastlegen knyttet til rusproblemer. Dersom man sammenligner antall 
pasienter pr tusen innbyggere fremgår at bydelene Gamle Oslo og St Hanshaugen har 
mellom 10 – 11 pasienter pr tusen innbyggere (jfr figur 3 side 8). Bydelene Nordre Aker, 
Ullern og Vestre Aker har færrest, med fem til seks pasienter pr tusen innbyggere.  

I de aller fleste bydelene er det relativt stabilt antall pasienter i årene 2016 til 2018. I 
bydelene Alna, Grünerløkka og Nordre Aker har vært en liten økning i antall pasienter, mens 
det i bydelene Gamle Oslo, Nordstrand og Søndre Nordstrand har vært en reduksjon.  

Figur 21 Antall unike pasienter som har oppsøkt fastlege utfra definerte koder, fordelt på pasientens 
bostedsbydel i 2016 til 2018 (Kilde Helfo) 

Når det gjelder antall konsultasjoner, ble det gjennomført 22 000 konsultasjoner på bakgrunn 
av diagnosekriteriene i løpet av 2018. Det var en nedgang på 3 000 konsultasjoner 
sammenlignet med 2016. I de fleste bydelene har det vært en nedgang i antall 
konsultasjoner. Unntaket for dette er i bydelene Alna, Nordre Aker og Vestre Aker.    
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Figur 22 Antall konsultasjoner gjennomført hos fastlege utfra definerte koder, fordelt pasientene 
bostedsbydel i 2016 til 2018 (Kilde Helfo) 

Gjennomsnittlig var det mellom fem konsultasjoner pr pasient, med en variasjon fra 4,3 
konsultasjoner pr pasient i bydel Frogner og Grünerløkka, til 6,2 i bydelene Alna og Nordre 
Aker.  

I bydelene Alna og Nordre Aker er det størst vekst i antall konsultasjoner og antall pasienter, 
og disse bydelene har også høyest gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr pasient. 

  

2 027 
921 

1 908 
2 405 

1 011 
1 935 

1 448 
1 635 

1 681 
1 815 

986 
1 079 

672 
1 217 

1 530 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Alna
Bjerke

Frogner
Gamle Oslo

Grorud
Grünerløkka
Nordre Aker
Nordstrand

Sagene
St. Hanshaugen

Stovner
Søndre Nordstrand

Ullern
Vestre Aker

Østensjø

2016 (N=25 190)

2017 (N=23 021)

2018 (N=22 270)



 
 

38 
 

10 Opphold i kommunale rusinstitusjoner 
  

Det var 1 422 personer som en eller flere ganger hadde inntak i VEL i 2018. Dette er om lag 
like mange som årene før. Som det fremgår av figuren under er det variasjon mellom 
bydelene i antall personer som har hatt opphold i VEL. Det er imidlertid relativt stabilt antall 
personer i hver enkelt bydel dersom man sammenligner årene 2015 til 2018. For bydelen 
med størst endring utgjør dette 17 personer fra året de hadde flest personer, til året de 
hadde færrest personer. For personer som ikke har bostedsadresse i Oslo, utgjør 
variasjonen 20 personer.  

 
Figur 23 Antall personer med opphold i VEL fordelt bydel (Kilde VEL) 

For å sammenligne bydelene er det hensiktsmessig å se hvor mange personer pr tusen 
innbyggere som har hatt inntak i VEL. I bydelene Alna, Nordre Aker, Ullern og Vestre Aker 
har lavest antall personer pr tusen innbyggere (se figur 11 i vedlegg). I bydelene Gamle Oslo 
og Grorud er det høyere andel pr tusen innbyggere som har bodd i VEL. Begge disse 
bydelene har noe lavere prevalens i 2018 sammenlignet med året før. Forskjellene mellom 
bydelene relativt stabile, men det er i de aller fleste bydeler noe lavere prevalens i 2018 
sammenlignet med året før.  

Kjønn og alder 

Det er 313 kvinner som en eller flere ganger har bodd ved institusjon i VEL, og 1 109 menn i 
2018. Kvinnene utgjør 22 prosent av personene som har hatt inntak i VEL. 

Det er omlag like mange personer i aldersgruppen 25 til 39 år og 40 til 54 år. Disse utgjør 
nesten 80 prosent av personer som har bodd i VEL i 2018. 60 personer var 24 år eller yngre, 
av disse er 23 personer i aldersgruppen 18 til 21 år. 21 personer er over 70 år (se figur 12 i 
vedlegg).   

Første og siste inntak i VEL 

Vi har sett på hvor mange nye personer som kommer inn i VEL pr år samt hvor mange som 
har avsluttet kontakten og dermed ikke hatt nye opphold.  Det er mellom 400 og 500 
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personer i VEL hvert år som ikke tidligere år har hatt opphold i VEL. I og med at vi har tatt ut 
data fra 2013 – 2018, kan det være at noen personer har hatt inntak før 2013. Disse 
personene vil være oppført som nye. Det er sannsynlig at dette kan gjelde noen flere 
personer i 2014 og 2015 enn senere år. På samme vis kan det være personer som står 
oppført som siste inntak, men som i fremtiden kan komme til å ha inntak i VEL. Dette vil 
sannsynligvis gjelde flere personer i 2017 og 2016 enn tidligere år. Det er mellom 364 og 569 
personer som hadde sitt siste inntak i VEL for hvert av årene fra 2013 til 2017. 

Hvert år er det mellom 169 og 213 personer som kun har hatt ett inntak i VEL i hele 
perioden. Cirka 35 prosent av disse personene har ikke bostedskommune i Oslo10.  

År Første gang - ny i VEL Kun ett inntak i VEL i perioden 2013-2018 Siste inntak i VEL 
2013   189 364 
2014 524 193 418 
2015 425 169 402 
2016 499 213 569 
2017 399 162 551 
2018 371 187   
Fig 24 Antall personer som hadde sitt første inntak i VEL og antall personer som hadde sitt siste inntak 
i VEL i perioden 2013 til 2018 (Kilde VEL) 

Ut fra denne oversikten, - og med de forbehold som er nødvendig å ta, er det rundt 400 til 
450 nye personer hvert år som ikke tidligere har hatt opphold i VEL. Dette er om lag like 
mange som har hatt sitt siste inntak i VEL.  

Antall inntak i VEL 

Det er noe færre inntak i VELs rusinstitusjoner i 2018 sammenlignet med de to foregående 
årene, men noen flere enn i 2015. Nedgangen i antall inntak er størst i bydelene Gamle Oslo, 
Grünerløkka, Nordre Aker, Nordstrand, Ullern og Østensjø. I bydelene St. Hanshaugen, 
Sagene og Vestre Aker har det vært en økning sammenlignet med året før.  

Figur 25 Antall inntak i VEL i 2015 – 2018 fordelt bydel (Kilde VEL) 

                                                            
10 Om lag hundre av de som kun hadde ett inntak i VEL, hadde inntak ved akutt- og korttidsinstitusjoner.  Ved 
nesten hundre opphold var bosted ukjent i etterkant av oppholdet, mens 50 personer flyttet i egen bolig i etterkant 
av oppholdet. Om lag 40 personer dro til behandling innen spesialisthelsetjenesten. 
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Ved å se på prosentvis andel inntak på ulike type institusjoner, viser at det er relativt stor 
forskjell mellom de bydelene som har høyest andel inntak ved akutt- og korttidsinstitusjoner 
og de som har lavest. I bydelene Nordre Aker og Vestre Aker er nærmere 80 prosent av alle 
inntak ved akutt- og korttidsinstitusjoner. Disse bydelene har lavt antall inntak ved 
institusjoner korttid rusfritt og rehabilitering rusfritt. I bydelene Sagene, Stovner og Østensjø 
er i underkant av 60 prosent av inntakene ved akutt- og korttidsinstitusjoner, og i bydelene 
Stovner og Østensjø er høyere andel inntak ved rehabiliteringsinstitusjoner.  

  Akutt/korttid Korttid rusfritt Rehab rusfritt Rehab rus Omsorg Andre Totalt 
Alna 66 % 14 % 10 % 4 % 6 %   100 % 

Bjerke 68 % 6 % 10 % 9 % 6 % 1 % 100 % 

Frogner 71 % 8 % 8 % 8 % 4 % 1 % 100 % 

Gamle Oslo 69 % 6 % 9 % 9 % 6 % 1 % 100 % 

Grorud 67 % 8 % 12 % 8 % 4 % 1 % 100 % 

Grünerløkka 59 % 14 % 9 % 9 % 8 % 1 % 100 % 

Nordre Aker 80 % 3 % 7 % 7 % 3 %   100 % 

Nordstrand 69 % 7 % 5 % 14 % 4 % 1 % 100 % 

Sagene 56 % 12 % 9 % 10 % 11 % 2 % 100 % 

St. Hanshaugen 67 % 8 % 9 % 8 % 7 % 1 % 100 % 

Stovner 59 % 7 % 12 % 13 % 6 % 3 % 100 % 

Søndre Nordstrand 71 % 8 % 9 % 8 % 3 % 1 % 100 % 

Ullern 61 % 7 % 11 % 16 % 4 % 1 % 100 % 

Vestre Aker 78 % 3 % 6 % 7 % 5 % 1 % 100 % 

Østensjø 59 % 11 % 11 % 10 % 8 % 1 % 100 % 

Samlet Oslo 69 % 8 % 9 % 9 % 5 %   100 % 
Figur 26 Prosentvis andel opphold på ulike type institusjoner, fordelt bydel. Blått indikerer høy andel, 
mens oransje indikerer lav andel 

Opphold ved akutt- og korttidsinstitusjoner 

I 2018 var det 923 personer som hadde ett eller flere inntak ved akutt- og 
korttidsinstitusjoner. Samlet hadde de 3 263 inntak, dvs at nærmere 80 prosent av alle inntak 
i VEL er ved akutt- og korttidsinstitusjoner. Åtte prosent av oppholdene er ved rusfrie 
korttidsinstitusjoner. 

I bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Nordstrand, Ullern og Østensjø har det vært en 
nedgang i antall inntak ved akutt- og korttidsinstitusjoner. I alle disse bydelene, med unntak 
av Grünerløkka har det vært færre personer med ti inntak eller mer i 2018 sammenlignet 
med 2017.  
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Figur 27 Antall inntak på akutt og korttidsinstitusjoner i VEL 2015 – 2018 (kilde VEL) 

I bydelene Sagene, St Hanshaugen, Søndre Nordstrand og Vestre Aker har det vært en 
økning i antall inntak ved akutt- og korttidsinstitusjoner. I disse bydelene, med unntak av 
bydel Vestre Aker, har det vært en økning i antall personer med ti inntak eller mer i løpet av 
ett år sammenlignet med året før.  

Ved 60 prosent av inntakene hadde oppholdene varighet mellom ett til tre døgn. 16 prosent 
av oppholdene hadde varighet på mellom 4 og 14 dager, mens nesten 20 prosent varte 
mellom 2 uker og tre måneder. Ett fåtall opphold hadde varighet utover dette. Dette gir 
imidlertid ikke et helt korrekt bilde av hvor lenge beboerne faktisk oppholder seg ved 
institusjonene. Vedtak om inntak kveld, natt og helg fattes av Sosial ambulant vakttjeneste 
(SAA), og de gir kun inntak til neste virkedag. Det er deretter opp til bydel å fatte eventuelt 
nytt vedtak om forlengelse av plass. 40 prosent av inntakene ved akutt- og 
korttidsinstitusjoner er opphold der vedtaket er fattet samme dag eller dagen etter at forrige 
vedtak var avsluttet. Dette er i de fleste tilfeller vedtak om inntak ved samme institusjon som 
de bodde på ved første inntak. Så mange som 1 155 inntak er i tilslutning av at forrige inntak 
ble avsluttet.  
 
Velferdsetaten har ansvar for å sikre tilstrekkelig akutt overnattingstilbud til personer med 
rusproblemer. I oversikten nedenfor over antall som ikke har fått akuttplass tildelt fra NAV 
bydel på dagtid, fremkommer at det var relativt mange avvisninger i 2016 og 2017, mens det 
har vært halvering i 2018.  Det var 120 avvisninger på dagtid i 2018, fordelt på 91 personer. 
Det er i denne sammenheng viktig å understreke at SAA fordeler plasser på kveld, natt og 
helger. Enkelte velger å ikke oppsøke SAA for plass, mens andre gjør det. I 2018 var det litt 
over 40 prosent av de som ble avvist på dagtid, som fikk plass samme dag eller påfølgende 
dag. Dette er samme andel som 2017.  

Fordelingen pr måned for de som ikke har fått plass på dagtid ved akutt- eller 
korttidsinstitusjon viser at det i tre måneder i løpet av 2018 ikke var noen som ble avvist, og 
tre måneder der det var under ti avvisninger i løpet av måneden (se figur 13 i vedlegg).  
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År Ikke plass/kapasitet Plass samme dag el. dagen etter 
2014 21  
2015 78 22 
2016 253 67 
2017 273 112 
2018 120 50 

Figur 28 Antall som ikke har fått plass på dagtid ved akutt- og korttidsinstitusjoner, og antall som fikk 
plass samme dag eller dagen etter.  

Bostatus etter opphold ved akutt- og korttidsinstitusjoner 

Ved i underkant av halvparten av utflyttingene er bosted etter opphold ukjent. Dette kan være 
et resultat av at beboere ikke vet hvor de skal bo eller at de ikke ønsker å gi informasjon om 
dette. I en del tilfeller uteblir beboer, og plassen avsluttes uten at beboer kommer tilbake.  

Ved 231 opphold, har beboer flyttet i egen bolig etter oppholdet (se figur 14 i vedlegg). Av 
disse flyttet 133 til egen bolig etter opphold ved rusfri korttidsinstitusjon. Om lag en av tre 
inntak avsluttes med overføring til annen avdeling ved samme institusjon eller annen 
døgninstitusjon i VEL.  

Det er en liten økning i antall som har opphold i døgninstitusjon i spesialisthelsetjenesten, 
dette gjelder ved 241 avslutninger. Av disse var kun 24 opphold avsluttet ved at beboer fikk 
døgnbehandling innen psykisk helse, mens 70 fikk behandling innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). 61 opphold ble avsluttet ved at beboer ble innlagt ved somatisk 
avdeling i spesialisthelsetjenesten.  

Opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner 

Ved rehabiliteringsinstitusjonene har det i 2018 vært 542 personer som samlet har hatt 669 
inntak. Dette er 70 færre personer sammenlignet med året før. Den største nedgangen er 
blant personer som har opphold ved rusfrie rehabiliteringsinstitusjoner. I 2018 var det 329 
inntak ved rusfrie rehabiliteringsinstitusjoner, og 340 inntak ved rehabiliteringsinstitusjoner 
uten rusfrihet.  

 
Figur 29 Antall inntak ved rehabiliteringsinstitusjoner i VEL i perioden 2015 – 2018 (Kilde VEL) 
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Som det fremgår av figuren over er det nedgang i antall inntak. Antall søknader til 
rehabiliteringsinstitusjoner er noe økende for rehabiliteringsplasser for personer i aktiv rus, 
mens det er færre søknader til plasser ved rusfrie rehabiliteringsinstitusjoner.  

Type institusjon 2016 2017 2018 
Rehabilitering rus 180 211 227 
Rehabilitering rusfri 298 243 225 

Figur 30 Antall søknader om inntak ved rehabiliteringsinstitusjoner i VEL 2016-2018 (Kilde VEL) 

Stadig færre personer har botid over to år i rehabiliteringsinstitusjoner. Den største 
nedgangen i antall personer med lang botid, er ved de kommunale rehabiliterings-
institusjonene. I 2018 var botiden mellom tre måneder og ett år i 40 prosent av oppholdene, 
17 prosent hadde varighet mellom ett til to år mens ti prosent av oppholdene hadde varighet 
utover to år.  

Bostatus etter opphold 

Etter 94 opphold flyttet beboer til egen bolig og de fleste hadde hatt opphold ved rusfri 
rehabiliteringsinstitusjon. Det er relativt mange som etter opphold ved 
rehabiliteringsinstitusjon for personer i aktiv rus som flytter til annen døgninstitusjon eller til 
døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten. 

Bostatus etter opphold i VEL  
Rehabilitering rusfri Rehabilitering aktiv rus 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 
Egen bolig 68 66 77 67 57 26 32 27 
Annen døgnsinst. kommunal/priv 31 65 32 39 92 71 85 80 
Døgnbehandling spesialisthelsetj. 16 13 22 11 34 36 32 34 
Soning i fengsel 3 4 2 3 15 12 7 8 
Annet (kjent) 15 13 10 21 14 18 12 12 
Ukjent 27 16 48 32 48 42 34 57 
Bor ved institusjon ved årsskifte 155 216 202 156 123 156 144 122 
Totalt 315 393 393 329 383 361 346 340 
Figur 31 Bostatus etter opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner i VEL 2015-2018 (Kilde VEL) 

Opphold ved omsorgsinstitusjoner 

I 2018 var det 225 personer som har bodd ved en omsorgsinstitusjon i VEL. Det har vært 
noe færre inntak i 2018 sammenlignet med årene før. I 2018 var det 261 inntak mens det var 
244 i 2017. Det har vært en liten nedgang søknader om opphold, fra 145 søknader om 
opphold i 2017 til 132 i 2018.  

I alle bydeler, med unntak av bydelene Frogner, Sagene, St Hanshaugen, Stovner, Vestre 
Aker og Østensjø har det vært færre inntak enn foregående år.  

Når det gjelder botid finner vi en større andel beboere har lengre botid enn ved 
rehabiliteringsinstitusjonene. 44 personer har botid utover fem år, mens 52 personer har 
botid mellom to og fem år.  
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Figur 32 Antall inntak ved omsorgsinstitusjoner i perioden 2015 – 2018 (Kilde VEL) 

Bostatus etter opphold 

I 2018 flyttet 21 personer i egen bolig etter endt opphold, mens 17 fikk opphold i 
døgninstitusjon i spesialisthelsetjenesten. Mer enn halvparten bodde ved institusjonen ved 
årsslutt.  

Bostatus etter opphold i VEL  
Omsorgsinstitusjoner 

2015 2016 2017 2018 
Egen bolig 22 18 22 22 
Annen døgnsinst. kommunal/priv 54 36 39 40 
Døgnbehandling spesialisthelsetj. 15 13 11 18 
Soning i fengsel 1 3 1 0 
Annet (kjent) 5 7 8 7 
Ukjent 28 36 20 5 
Bor ved institusjon ved årsskifte 135 166 160 152 
Totalt 260 279 261 244 
Figur 33 Bostatus etter opphold ved omsorgsinstitusjoner 2015 til 2018 (Kilde VEL) 

Flytting i egen bolig etter opphold i VEL 

Samlet var det 350 som flyttet i egen bolig etter opphold i VEL. Ved 24 av disse utflyttingene 
var beboer uten bostedstilhørighet til Oslo. Det betyr at det er 324 personer fra Oslo som har 
flyttet i egen bolig etter opphold i VEL. Som det fremgår av figuren nedenfor er dette det 
høyeste antallet siden 201311.  

Ved 127 flyttinger til egen bolig, har beboer ikke hatt inntak i VEL i etterkant. Det er ulike 
årsaker til at tidligere beboere kommer tilbake til VEL. Opphold i VEL etter utflytting i egen 
bolig kan i enkelte tilfeller være korte stabiliseringsopphold mens for andre kan nytt inntak i 
VEL være et resultat av at de har mistet boligen.  

                                                            
11 Det er jobbet systematisk for å sikre korrekte føringer for å få oversikt over bostatus etter opphold. Det er derfor 
grunn til å tro at økningen i antall som flytter i egen bolig, kan ha sammenheng med at føringene er mer korrekt pr 
i dag enn de var tidligere år.  
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Figur 34 Antall som har flyttet i egen bolig etter opphold i VEL, og antall som ikke har hatt opphold i 
VEL etter å ha flyttet i egen bolig i perioden 2013 – 2018. Tallene inkluderer personer med 
bostedstilhørighet utenfor Oslo.  (Kilde VEL) 

Det er store forskjeller mellom bydelene med tanke på hvor mange som har flyttet i egen 
bolig etter opphold i VEL. I bydel Grünerløkka er det 55 personer som har flyttet i egen bolig, 
mens i bydelene Nordre Aker, Ullern og Vestre Aker er det henholdsvis åtte, seks og fem 
personer.  

Antall personer med ti inntak eller mer i 2018 

Det var 85 personer som hadde ti inntak eller mer i VEL i 2018. Samlet hadde disse 
personene 1 226 inntak. Dette utgjør hvert tredje inntak i VEL, mens de kun utgjør seks 
prosent av alle som har inntak i VEL.  

Det er 14 færre personer som har ti inntak eller mer sammenlignet med 2017, men det er en 
økning på fem personer sammenlignet med 2015 og 2016.  

Det var tre personer under 25 år som hadde ti inntak eller mer i 2018. En person var over 70 
år. Det var 17 kvinner og 68 menn. 

Av de som hadde ti inntak eller mer i 2018 var det fire personer som har hatt ti inntak eller 
mer alle de fire siste årene, mens seks personer har hatt det tre av de fire siste årene. 15 
personer har hatt ti inntak eller mer, to av de siste fire årene.  

De aller fleste inntakene i denne gruppen er ved akutt- og korttidsinstitusjonene. Noen har 
mange døgn i institusjon i løpet av ett år, mens andre har ganske få døgn. Som det fremgår 
av figuren under er det noen flere i 2018 som har mindre enn 100 døgn i institusjon, 
sammenlignet med årene før. Samtidig er det færre av de med ti inntak eller mer som har 
mer enn 200 døgn i institusjon.  

Figur 35 Samlet antall døgn i VELs institusjoner personer med ti inntak eller mer har hatt i løpet av ett 
år (Kilde VEL) 

72 

173 
218 

300 327 350 

34 
77 96 

158 158 127 

0

100

200

300

400

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flyttet egen bolig Ingen inntak i VEL i etterkant

11 10 

18 
23 23 

0

10

20

30

40

< 50 døgn 51-100 døgn 101-200 døgn 201-300 døgn > 301 døgn

2015 (N=80)

2016(N=80)

2017(N=99)

2018(N=85)



 
 

46 
 

For noen av personene som har mange inntak men få døgn i løpet av ett år, kan inntak på 
institusjon være ønskelig for å forebygge at han/hun mister egen bolig eller annen type 
bosted av varig karakter. Dette kan være på grunn av alvorlig/uheldig hendelse eller 
istandsetting av bolig, og der personen flytter hjem etter opphold. Andre personer har ikke 
fast bolig, men har allikevel relativt kortvarige opphold i VEL.  

For personene som har mer enn 200 døgn i løpet av ett år, er det ingen som har egen bolig. 
Flere har hatt ti eller flere inntak i flere av årene, og mange har en eller flere utskrivninger 
med øyeblikkelig virkning på grunn av vold, trusler om vold eller våpenbesittelse.     

Dersom man ser de fire siste årene under ett, er det 255 personer som har hatt ti inntak ett 
eller flere av årene mellom 2015 og 2018. I og med at det var 85 personer som hadde ti eller 
flere inntak i VEL i 2018, har majoriteten sannsynligvis fått en mer stabil bosituasjon. 

Øyeblikkelig utskrivning fra VELs institusjoner 

I VELs rusinstitusjoner var det i 2018 268 utskrivninger med øyeblikkelig virkning. Dette er 24 
flere øyeblikkelige utskrivninger sammenlignet med året før. 186 øyeblikkelig utskrivninger 
var på bakgrunn av vold, trusler om vold eller våpenbesittelse, mens 31 var på grunn av 
atferd som setter andre i fare. Det er åtte utskrivninger med øyeblikkelig virkning på grunn av 
omsetning av rusmidler ved rusfrie rehabiliteringsinstitusjoner. 44 utskrivninger er 
kategorisert «annet». Mange av disse er på grunn av alvorlig hærverk som setter andres liv 
og/eller helse i fare.  

Figur 36 Antall utskrivninger med øyeblikkelig virkning i VEL 2015 – 2018 (Kilde VEL) 
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11 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
 

Antall pasienter i TSB på landsbasis 

Tall fra Nasjonalt pasientregister (NPR) viser at det i Norge i 2018 var nesten 33 000 
pasienter i poliklinisk-, dag- og/eller døgnbehandling i TSB. Av disse var 8 900 pasienter i 
døgnbehandling. Det er store variasjoner i antall pasienter mellom fylkene. Finnmark har 317 
pasienter, mens Oslo har 5 728 pasienter.  

For å sammenligne har vi sett på antall pasienter pr tusen innbyggere. Som det fremkommer 
av figuren under er det 9,2 pasienter som får poliklinisk- dag eller døgnbehandling pr tusen 
innbyggere i Vest-Agder, mens det er 2,5 i Sogn- og Fjordane.  Som det fremgår av figuren 
var det noe færre pasienter pr tusen innbyggere i Oslo, sammenlignet med Vest-Agder.  

 
Figur 37 Antall poliklinisk- dag- og/eller døgnpasienter pr tusen innbyggere og antall døgnpasienter pr 
tusen innbyggere fordelt fylker (Kilde NPR data) 

For pasienter i døgnbehandling var det i Oslo 2,4 pr tusen innbyggere, og dette er det høyest 
andel sammenlignet med de andre fylkene.   

Antall pasienter i TSB i Oslo 

I 2018 var det i Oslo 5 728 unike pasienter som var til poliklinisk- dag- og/eller 
døgnbehandling i TSB. Det var flest pasienter i bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka med 
over 700 unike personer som mottar behandling fra TSB. Bydel Ullern har færrest, med 182 
pasienter.   
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Av de over 5 700 pasientene var det 1 594 personer til døgnbehandling i 201812. 5 600 
pasienter har vært til poliklinisk og/eller dagbehandling. Det betyr at de aller fleste som har 
vært til døgnbehandling, også har mottatt dagbehandling og/eller poliklinisk tjenester. 

 
Figur 38 Antall unike pasienter til poliklinisk/dagbehandling og døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling i 2018 (Kilde NPR data) 

Dersom man ser på antall unike pasienter i perioden 2016 til 2018 finner man at det har vært 
små endringer over tid (se figurene 16 og 17 i vedlegg). I bydelene Nordre Aker og Sagene 
har det vært en økning i antall pasienter i TSB fra 2016 til 2018, men det er stabilt antall 
pasienter ved døgnbehandling. Dette betyr at antall pasienter som mottar poliklinisk eller 
dagbehandling har økt. I bydel Grünerløkka har det vært stabilt antall pasienter i TSB, men 
en reduksjon i antall pasienter i døgnbehandling.  

Gjennomsnittsalder for unike pasienter i TSB er 42 år. I bydel Nordre Aker er 
gjennomsnittsalderen lavest med 39 år, mens gjennomsnittspasienten er eldst i bydel 
Stovner med 46 år.     

Figur 39 Andel og kjønn pasienter i TSB (Kilde NPR data) 

                                                            
12 Enkelte pasienter har hatt tilhørighet i mer enn en bydel i løpet av året. Det er 1 594 unike 
pasienter i Oslo i 2018. Dersom man summerer antall pasienter i bydelene, vil antallet være høyere 
enn unike pasienter for Oslo. 
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Som det fremkommer av figuren over er det en noe høyere andel kvinner i aldersgruppen 20 
til 29 år. Halvparten av pasientene er i aldersgruppen 30 til 59 år. Under en prosent av 
pasientene er under 20 år, mens 18 prosent er mellom 20 til 29 år.  

36 prosent av pasientene er kvinner. Dette er høyere andel kvinner enn vi finner av kartlagte 
i BrukerPlan og beboere i VEL. 

Antall opphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

I 2018 var det over 86 000 opphold i TSB13 for personer bosatt i Oslo. Dette inkluderer 
døgnopphold, poliklinisk- og dagbehandling. 3 500 var døgnopphold, mens de øvrige var 
polikliniske- eller dag konsultasjoner.  

I underkant av 3 000 opphold var øyeblikkelig hjelp14, mens de øvrige var elektive det vil si 
planlagte opphold. I snitt mottar hver pasient 2,2 døgnbehandlingsopphold pr år og 15 
polikliniske- dagbehandlinger.  

 
Figur 40 Antall opphold, dvs samlet antall polikliniske konsultasjoner, dagbehandlinger og 
døgnbehandlinger i TSB i årene 2016 til 2018 fordelt bydel (Kilde NPR data) 

Det er store forskjeller mellom bydelene når det gjelder antall opphold. Personer som bor i 
bydel Gamle Oslo har nær 10 600 opphold, mens personer som bor i bydel Ullern har under 
2 800 opphold. I bydelene Bjerke, Nordre Aker og Ullern har det vært noe flere opphold enn 
tidligere år, mens i bydelene Frogner, Grünerløkka og Østensjø er det færre enn foregående 
år.  

Antall liggedøgn i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Personer i døgnbehandling i TSB hadde nærmere 100 000 liggedøgn i 2018. Dette er om lag 
like mange liggedøgn som tidligere år. Rundt 6 100 liggedøgn er knyttet til øyeblikkelig hjelp, 
mens de resterende er elektive, det vil si planlagte behandlinger.  

                                                            
13 Opphold innebærer i denne sammenheng antall innleggelser til døgnbehandling samt antall 
konsultasjoner ved poliklinisk behandling og dagbehandling.  
14 Dette inkluderer både øyeblikkelig hjelp døgnbehandling og poliklinisk behandling. 
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Nærmere 70 000 liggedøgn er ved private institusjoner. Det vil si at syv av ti liggedøgn 
foregår ved private institusjoner, mens tre av ti liggedøgn var ved offentlige sykehus.  

Figur 41 Antall liggedøgn i TSB i perioden 2016 – 2018 fordelt bydel (Kilde NPR data) 
 
I bydel Gamle Oslo er det flest liggedøgn med over 13 000 liggedøgn. I denne bydelen har 
det vært relativt stor nedgang i antall liggedøgn sammenlignet med 2017. Til sammenligning 
er det rundt 2 300 liggedøgn for pasienter som kommer fra bydel Ullern og 2 600 i bydel 
Vestre Aker.   

Somatisk og psykiske helsetjenester, - i tillegg til rusbehandling 

Helse Sør-Øst arbeider med å få oversikt over hvordan pasientene benytter de ulike 
behandlingstilbudene på tvers i spesialisthelsetjenesten. I og med at dette er et 
utviklingsarbeid, må dataene nedenfor forstås med enkelte forbehold knyttet til dataenes 
kvalitet.  

Av de 5 728 pasientene som fikk døgn-, poliklinisk- og/eller dagbehandling i TSB i 2018, har 
17 prosent ikke vært til behandling ved andre avdelinger enn TSB i sykehusene.  

De øvrige pasientene, som omfatter 83 prosent av pasientene, har i tillegg til TSB fått 
behandlinger ved somatiske avdelinger (SOM), i psykisk helsevern (PHV), hos 
avtalespesialister (AVTS) og/eller «øvrige» som er en kombinasjon av tjenester som 
inkluderer privat rehabilitering.  
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Figur 42 Mottatte behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten for pasienter innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) i 2018 (Kilde NPR data)15 

70 prosent av pasientene i TSB har fått behandling på somatiske avdelinger. Av disse er det 
38 prosent som i tillegg til somatisk helsehjelp, har fått behandling innen psykisk helsevern 
og/eller hos avtalespesialist. 

28 prosent av pasientene i TSB har fått behandling innen psykisk helsevern. Av disse har 23 
prosent også behandlinger ved somatiske avdelinger og/eller hos avtalespesialist.  

Utskrivningsklare pasienter innen tverrfaglig spesialsitert rusbehandling (TSB) 

1. januar 2017 kom forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter innen TSB 
og psykisk helsevern. Det innebærer at kravene til varsling og nødvendig samarbeid mellom 
kommunen og spesialisthelsetjenesten ble innført fra 2017, mens ikrafttredelse av 
betalingsplikten først ble innført fra 1. januar 2019.  

Det er noe usikkert hva slags omfang betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter vil ha for 
Oslo kommune. Oversikt for januar til april 2019 viser at 27 pasienter innen TSB ble meldt 
utskrivningsklar, og det var ett betalingspliktig døgn i perioden.  

Det er grunn til å tro at omfanget kan forandre seg når prosedyrer og rutiner for melding blir 
bedre innarbeidet i TSB.   

                                                            
15 SOM: somatiske avdelinger, PHV: psykisk helsevern, AVTS: avtalespesialister, «Øvrige»: ulike 
kombinasjoner av tjenester som inkluderer rehabilitering. 
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12 Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) 
 
Pr 31.12.2018 var 7 762 i LAR behandling i Norge. Det er om lag like mange pasienter som 
året før. 57 prosent av pasienten hadde behandlingstilbudet i Helse Sør-øst, mens 27 
prosent i Helse Vest, åtte prosent i Helse Midt-Norge og åtte prosent i Helse Nord-Norge 
(LAR statusrapport 2018).  

700 nye pasienter begynte behandling i LAR i 2018, dette er noe færre enn tidligere år. 
Nesten 300 av disse var re-inntak, mens de øvrige var nye pasienter. Det er nesten ingen 
ventetid for å komme inn i LAR. Om lag 700 pasienter avsluttet LAR i 2018. 70 prosent av 
avslutningene var selvvalgte, dvs enten pasienter som gir beskjed om at de slutter eller 
pasienter som slutter å møte opp (ibid).  

Tall fra OUS og Ahus viser at det var 1 460 LAR pasienter med bostedsadresse i Oslo i 
2018. Over 1 100 får behandling ved OUS, mens rundt 300 får behandling ved Ahus. Det er 
om lag like mange pasienter i LAR i 2018 som de to foregående årene. Det er flest pasienter 
fra bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St Hanshaugen. Færrest bor i bydelene 
Nordre Aker, Ullern og Vestre Aker.   

  2016 2017 2018 Antall i LAR kartlagt 
BrukerPlan   OUS Ahus OUS/Ahus OUS/Ahus 

Alna 37 x 144 138 65 
Bjerke 41   44 58 32 
Frogner 82   81 77 51 
Gamle Oslo 181   201 203 91 
Grorud 14 x 91 84 49 
Grünerløkka 152   153 156 96 
Nordre Aker 41   45 43 20 
Nordstrand 69   64 65 31 
Sagene 181   185 167 105 
St.Hanshaugen 116   138 145 58 
Stovner 26 x 102 85 54 
Søndre Nordstrand 84   83 82 23 
Ullern 26   28 30 18 
Vestre Aker 31   37 34 27 
Østensjø 90   88 92 50 
Uten bydel     2 1  1 
Totalt 1 475 1486 1460 771 
Figur 43 Antall pasienter i LAR ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus 
(Ahus) (Kilde OUS og Ahus)og kartlagte i BrukerPlan som er i LAR (Kilde BrukerPlan) 

Av de som er kartlagt gjennom BrukerPlan er 771 i LAR. Det er verdt å merke seg at bare 
halvparten av de som er i LAR, har blitt kartlagt som mottaker av LAR-behandling gjennom 
BrukerPlan. Dette kan ha sammenheng med at ikke alle pasienter i LAR mottar kommunale 
tjenester eller at den kommunale tjenesten de mottar ikke har deltatt i kartleggingen. Videre 
kan det også være noen pasienter som er i LAR, men der dette ikke er kjent for de 
kommunalt ansatte som foretar kartleggingen.  
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13 Tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven  
 
Det er Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (HOL) kap. 10 som regulerer bruk av 
tvangstiltak overfor personer med rusproblemer. Kommunene skal ved melding om 
omfattende rusproblemer foreta nødvendige undersøkelser i saken, og vurdere om det skal 
fremmes sak etter §§10-2, 10-3 og 10-416.  

Vedtak om tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 10 i Norge 

I 2015 ble det fattet til sammen 180 tvangsvedtak etter Helse- og omsorgstjenestelover § 10-
2 og § 10-3 i fylkesnemndene. 155 vedtak var etter HOL § 10-2, mens 25 vedtak var etter § 
10-3. I 2016 var tilsvarende tall 172 tvangsvedtak, 144 etter § 10-2 og 28 etter § 10-3 
(Helsedirektoratet). Vi har vært i kontakt med Helsedirektoratet for å få oversikt over antall 
tvangsvedtak for 2017 og 2018.  De svarer at helseforetakene ikke har tilstrekkelig god 
kvalitet på rapporteringen til Nasjonalt pasientregister når det gjelder tvangssaker. Det har 
derfor ikke vært mulig å innhente nasjonale og regionale tall for antall vedtak fattet etter 
HOL§10 i Norge. 

Vedtak om tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 10 i Oslo 

Gjennom kartleggingen i BrukerPlan fremkommer at det siste år er fattet 20 vedtak etter HOL 
§ 10-2 i Oslo. Tilsvarende tall for fattede vedtak etter § 10-3 er ni, mens det er fattet 18 
vedtak etter § 10-4. 

Data fra Oslo universitetssykehus (OUS) viser at det er fattet fire tvangsvedtak etter HOL 
§10-2 og fire tvangsvedtak etter HOL §10-3 i perioden januar til og med oktober 2018. To av 
vedtakene etter § 10-3 ble opphevet. Det er høyere antall meldinger OUS har mottatt fra 
kommunen, og det er også avholdt flere bistandsmøter enn vedtak som er fattet.  

HOL §10-2 2014 2015 2016 2017 T.o.m okt. 2018 
Antall mottatte ved OUS 20 35 44 32 20 
Antall bistandsmøte  19 23 30 30 17 
Antall tvangsvedtak  6 6 7 9 4 

Avslag i nemda 0 0 0 1   

HOL §10-3           
Antall mottatte ved OUS 15 18 13 5 6 
Antall bistandsmøte  0 0 0 0 1 
Antall tvangsvedtak  5 8 10 1 4* 

Avslag i nemda 0 0 0 0   
Figur 44 Tvang etter HOL §§ 10-2 og 10-3 mottatt og behandlet ved OUS i 2014 til 2018 (Kilde OUS) 
* 2 midletidlig vedtak etter HOL§10-3, ble opphevet  

                                                            
16 Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk og 
dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan legges inn i 
institusjon utpekt av regionalt helseforetak for undersøkelse og tilrettelegging av behandling (§10-2). Det kan 
vedtas at en gravid kvinne med rusproblemer, uten eget samtykke skal tas inn på institusjon utpekt av regionalt 
helseforetak, og holdes tilbake der hele svangerskapet, dersom det er fare for at barnet kan ta skade (§10-3). Når 
en person med rusproblemer på grunnlag av eget samtykke skal innlegges i institusjon utpekt av regionalt 
helseforetak, kan institusjonen sette som vilkår at personen kan holdes tilbake i opptil tre uker fra 
innleggelsesdato(§10-4). 

 



 
 

54 
 

Data fra Akershus universitetssykehus (Ahus) viser at det er fattet 14 vedtak etter HOL§10-2 
i 2018, mens det er fattet to vedtak jfr HOL § 10-3.  

I og med at oversikten fra OUS kun omfatter vedtak fattet frem til oktober, kan det synes som 
at det er samsvar mellom antall vedtak om tvang etter HOL som fremkommer i BrukerPlan 
og rapporterte tvangsvedtak fra OUS.  

Vedtak om tvang etter psykisk helsevernlov i Oslo 

Det fremkommer av BrukerPlan kartleggingen at det overfor kartlagte med rus og rus- og 
psykiske helseproblemer, er fattet 61 tvangsvedtak knyttet til observasjon, 137 tvangsvedtak 
om døgnbehandling og 97 tvangsvedtak som ikke omfatter uten døgnopphold.  
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14 Innsettelser i fengsel 
 
I SERAF Rapport 2/2016 «Rusmiddelbruk og helsesituasjon blant innsatte i norske fengsel» 
fremgår at en betydelig andel av innsatte har eller har hatt rusproblemer. I en seksmåneders 
periode før innsettelsen hadde halvparten brukt narkotika og/eller medikamenter daglig for å 
oppnå rus.  

Gjennom kartleggingen i BrukerPlan kartlegges hvor mange som har vært eller er i fengsel 
siste år17. Det er kartlagt at 201 personer har vært eller er i fengsel, noe som utgjør fem 
prosent av de kartlagte.  Av disse er 125 personer løslatt i perioden. For seks av de kartlagte 
er ikke bydel varslet om løslatelsen.   

Tall fra Kriminalomsorgen viser at det i 2017 totalt var 1 714 innsettelser i fengsel for 
personer med bostedsadresse i Oslo18. Det er 41 flere innsettelser sammenlignet med året 
før. Vi har ikke data for bakgrunn for innsettelsen, men det er grunn til å anta at en betydelig 
andel av innsettelsene er av personer med rusproblemer. 
 

Figur 45 Antall innsettelser i fengsel per bydel i 2016 til 2018 (Kilde Kriminalomsorgen) 

Det er store variasjoner mellom bydelene for hvor mange med registrert bostedsadresse i 
bydelen som ble innsatt i fengsel i 2017.  Bydel Gamle Oslo og Søndre Nordstrand har 
høyere antall innsettelser i fengsel enn de øvrige bydelene. Som det fremkommer av figuren 
er det høyere antall innsettelser i bydel Søndre Nordstrand i 2018 sammenlignet med de to 
tidligere årene.  

Dersom man ser antall innsettelser pr tusen innbyggere fremkommer at bydel Grorud og 
Søndre Nordstrand har høyest andel med seks pr tusen innbyggere. I bydelene Nordre Aker, 
Ullern og Vestre Aker er det en innsettelse pr tusen innbyggere (se fig 4 side 9)  

                                                            
17 Dette inkluderer friomsorg og fengsel, men ikke varetekt. 
18 En person kan ha flere innsettelser i løpet av ett år, og figuren over inkluderer ikke innsettelser 
før 01.01.17. Det vil si at personer som begynte soning før årsskiftet ikke er med i oversikten. 
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15 Vold og trusler 
 

Bruk og mengde inntatte rusmidler kan gi økt risiko for å bli utsatt for vold og overgrep, 
samtidig som det kan øke risiko for utøvelse av vold.   

Gjennom BrukerPlan oppgir de ansatte i hvilket omfang brukerne har vært utsatt for vold 
og/eller utsatt andre for vold. Dette er voldstilfeller som er kjent for den ansatte, og det er 
grunn til å tro at de kartlagte har opplevd mer vold enn det som fremkommer i denne 
oversikten. 

1 181 personer i Oslo har blitt utsatt for vold og/eller har utsatt andre for vold. Dette er om lag 
like mange personer som ved kartleggingen i 2017. Det er en noe høyere andel kartlagte i 
Norge der kartlegger er kjent med at de er utsatt og/eller utsetter andre for vold, enn i Oslo.  

Det er relativt markante forskjeller mellom bydelene. I bydelene Bjerke, Nordre Aker og 
Vestre Aker er det kartlagt at henholdsvis 34 og 33 personer er utsatt for vold og/eller 
utsetter andre for vold. Tilsvarende tall for bydelene Gamle Oslo og Sagene er henholdsvis 
148 og 135 personer. Dersom man ser på prosentvis andel som er utsatt for vold og/eller 
utsetter andre for vold, omfatter dette mellom 21 og 26 prosent av de kartlagte i bydelene 
Bjerke, Nordre Aker, St Hanshaugen, Ullern og Vestre Aker. Tilsvarende andel er 41 prosent 
i bydel Nordstrand og 39 prosent i bydelene Stovner og Søndre Nordstrand.  

Figur 46 Prosentvis andel av kartlagte der ansatt kjenner til at kartlagt er utsatt for vold og/eller har 
utsatt andre for vold (Kilde BrukerPlan) 

Det er større andel kvinner enn menn som er kartlagt for å ha blitt utsatt for vold. Av de 
kartlagte i Norge er 12 prosent av kvinnene utsatt for vold, mens dette gjelder seks prosent 
av mennene. Samtidig utsetter ni prosent av mennene andre for vold, mens dette omfatter 
tre prosent av kvinnene som er kartlagt (BrukerPlan årsrapport 2018). De som har både rus 
og psykiske lidelser er mer utsatt for og/eller utsetter andre for mer vold enn de kartlagte 
med kun rusproblemer (ibid).  
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16 Sosial fungering og nettverk 
 

Gjennom BrukerPlan blir brukernes sosiale kompetanse kartlagt. Tilfredsstillende sosial 
fungering defineres i denne sammenheng som rimelig god sosial kompetanse, der brukeren 
klarer seg uten støtte i butikker, ved offentlige kontorer og i uformelle sosiale situasjoner.  

Figur 47 Kartlegging av sosial fungering (grønn – god, gul – begrenset, rød – dårlig) (Kilde BrukerPlan 
2019) 

I bydelene Alna, Grorud, St Hanshaugen og Søndre Nordstrand vurderes det at de har den 
høyeste prosentvise andelen kartlagte med dårlig sosial fungering. Bydel Søndre Nordstrand 
vurderer at dette gjelder 28 prosent av de kartlagte. I all hovedsak er det de samme 
bydelene som hadde prosentvis høyest andel med dårlig sosial fungering også i 2017.   

16 prosent av de kartlagte i Oslo vurderes å ha dårlig sosial fungering, mens dette omfatter 
12 prosent av de kartlagte i Norge. Årsrapporten som fremlegger resultatene for hele Norge 
viser at av de med dårligst sosial fungering har hovedparten alvorlig ROP-lidelse (BrukerPlan 
årsrapport 2018). 

Mottakere som har begrenset sosial fungering har også som oftest begrensete relasjoner til 
sosialt nettverk som familie, barn, venner, frivillige organisasjoner og/eller arbeidsliv (ibid). 17 
prosent av de kartlagte vurderes å ha ingen eller dårlig kontakt med nettverk i Oslo, mens 
dette gjelder 12 prosent av de kartlagte i Norge.  
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Figur 48 Kartlegging av sosialt nettverk (grønn – god kontakt, gul – begrenset kontakt, rød – 
ingen/dårlig kontakt) (Kilde BrukerPlan 2019) 

I bydelene St Hanshaugen og Søndre Nordstrand vurderes andelsmessig flest kartlagte å ha 
ingen eller dårlig kontakt med nettverk. Mellom 60 til 75 prosent av de kartlagte vurderes å 
ha begrenset kontakt med nettverk.  

Det er store forskjeller i hvordan sosialt nettverk er vurdert innad i bydelene for 2016, 2017 
og 2019. I bydelene Alna og Grorud vurderes at en langt større andel har ingen eller dårlig 
sosialt nettverk i 2019 enn i 2016, mens i bydel Ullern er det andelsmessig langt færre som 
er vurdert slik.  

Personer med alvorlige ROP-lidelser er i størst grad blir vurdert å ha ingen eller dårlig 
kontakt med sosialt nettverk (BrukerPlan årsrapport 2018).  
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17 Arbeid og aktivitet 
 

Gjennom BrukerPlan blir de kartlagtes deltagelse i arbeid, aktivitet og/eller utdanning vurdert. 
Av alle levekårsområdene er dette det område der flest av de kartlagte blir vurdert «rød» (jfr 
figur 2 i side 7). 28 prosent av de kartlagte i Norge er ikke i meningsfull aktivitet eller arbeid, 
mens dette gjelder 35 prosent av de kartlagte i Oslo. Kun en av fem av de kartlagte i Oslo er 
vurdert å være i tilstrekkelig/nok meningsfull arbeid og/eller aktivitet. 

 
Figur 49 Kartlegging av arbeid/aktivitet/utdanning (grønn – nok/tilstrekkelig, gul – litt, rød – ingen) 
(Kilde BrukerPlan) 

Det er variasjoner mellom bydelene i hvor stor andel av de kartlagte som verken er i arbeid 
eller deltar i organisert eller uorganisert aktivitet. I bydelene Alna, St Hanshaugen og Søndre 
Nordstrand er over 40 prosent av de kartlagte uten arbeid/aktivitet, mens dette gjelder 20 
prosent av de kartlagte i bydel Ullern.  

Arbeid, arbeidsinntekt og utdanning 

I Oslo er ni prosent av de kartlagte i BrukerPlan i arbeid, mens 13 prosent av de kartlagte i 
Norge er i arbeid. Av de som er i arbeid har halvparten en stillingsbrøk på 75 prosent eller 
mer, mens 13 prosent har mellom 50 til 75 prosent stilling.  

15 prosent av de kartlagte i bydelene Gamle Oslo og Stovner er i arbeid, mens dette bare 
omfatter to prosent i bydel Nordstrand og fire prosent i bydel Nordre Aker.  

Kun tre prosent av alle kartlagte lever av lønn uten tilskudd fra NAV. 

Fem prosent av de kartlagte i Oslo er elev/student, mens dette omfatter fire prosent av de 
kartlagte i Norge.  

I enkelte bydeler er det stor andel av de kartlagte der den som gjennomfører kartleggingen 
ikke er kjent med om bruker er i utdanning, har arbeidserfaring eller om siste arbeidsforhold. 
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I bydelene Bjerke og Grünerløkka er det prosentvis mindre andel der kartlegger ikke er kjent 
med utdanning, arbeidserfaring og forrige arbeidsforhold, sammenlignet med de andre 
bydelene. I bydelene Gamle Oslo, Søndre Nordstrand og Vestre Aker viser BrukerPlan 
tallene at kartlegger ikke er kjent utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring for 40 prosent av 
de kartlagte.  

Arbeids- og aktivitetstiltak i kommunal regi 

Det finnes en rekke kommunale arbeids- og aktivitetstiltak. De fleste er organisert i bydel og 
vi har ikke oversikt over disse. Byomfattende arbeids- og aktivitetstiltak omfatter Nyttig arbeid 
og jobbstøtte gjennom IPS (Individual placement and support). 

Nyttig Arbeid er et byomfattende arbeidstiltak til mennesker med rusproblematikk. I 2018 
hadde Nyttig Arbeid 48 deltakere og 65 personer var på venteliste til tiltaket. Det er tett 
oppfølging av deltakerne i tiltaket. Det er ingen tidsbegrensning for deltakelse i Nyttig Arbeid, 
og deltakerne er med så lenge de selv ønsker det. 

IPS har som mål at mennesker med psykiske helse- og rusproblemer kommer i ordinært 
arbeid gjennom individuell jobbstøtte som en integrert del av behandlingen. I Oslo kommune 
har metoden vært under utprøving siden 2016 i bydelene Gamle Oslo, Grorud, Stovner og 
Grünerløkka og ved Oslo kommunale ruspoliklinikk. I løpet av 2018 og 2019 er flere IPS- 
team etablert i enkelte bydeler og ved Haugenstua ressurssenter, samt hos Tyrili som er et 
rusfritt rehabiliteringssenter som har avtale med Oslo kommune. 

Oslo kommunale ruspoliklinikk har kapasitet til å følge opp 50 brukere. I 2018 hadde IPS ved 
Oslo kommunale ruspoliklinikk totalt 27 aktive jobbsøkere. Det er en økning fra 2017 hvor det 
var 16 jobbstartere. I bydel Grorud har 27 jobbsøkere vært tilknyttet IPS i 2018, hvorav 13 er 
i arbeid eller under utdanning pr 31.12.2018.  

Arbeids- og aktivitetstilbud i regi av frivillig og ideell sektor 

Flere frivillige og ideelle organisasjoner tilbyr aktiviteter og arbeidstrening for personer med 
rusproblemer. Noen av disse tilbudene kan man benytte seg av uten å være rusfri. De 
største tilbudene er Kirkens Bymisjon «Lønn som fortjent» og Frelsesarmeen «Jobben» og 
«Erlik Oslo». Dette er drop-in tilbud der man mottar kontant utbetaling ved slutten av 
arbeidsdagen.   

Tilbud uten krav til rusfrihet 

Organisasjon Antall unike brukere Antall unike brukere 
fra Oslo 

Antall frivillige 
personer 

Antall frivillige 
årsverk 

Kirkens Bymisjon, I Jobb 186 177 6 0,9 
Frelsesarmeen, Jobben 312 312 6 0,4 
Erlik Oslo Ukjent Ukjent  - -  
Figur 50 Arbeidstilbud i regi av frivillig/ideell sektor der tilbudet er uten krav til rusfrihet (Kilde VEL 
basert på rapportering fra organisasjonene) 

Ved Lønn som fortjent og Jobben er det rapportert at rundt 500 personer en eller flere 
ganger har deltatt på arbeidstilbudene. Dette er noe flere personer enn året før. Nesten alle 
har Oslo-tilhørighet. Det er til sammen 12 frivillige som har bistått, og dette utgjør 1,3 
årsverk.  

Det foreligger ikke opplysninger om antall brukere ved Erlik Oslo.  
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Det finnes flere ulike sosiale møteplasser der personer med tidligere rusproblemer kan 
komme for å være i et fellesskap med andre og delta i ulike aktiviteter som musikkverksted, 
gatefotball, og boligskolekurs.. Eksempler på dette er Kirkens Bymisjon «Safir», 
Frelsesarmeen «Stedet» og Oslo Røde Kors «Nettverk etter soning».  

Tilbud med krav om rusfrihet 

Organisasjon Antall unike 
brukere 

Antall unike 
brukere fra Oslo 

Antall frivillige 
personer 

Antall frivillige 
årsverk 

Kirkens Bymisjon, Safir 97 89 88 6,6 
Blå Kors, Steg for steg 35 35 27 2,9 
Frelsesarmeen, Stedet Sagene 250 Cirka 250 16 1,5 
Stiftelsen Retretten - - 15 4 
Oslo Røde Kors, Nettverk etter soning 337 Cirka 330  210 16,4 
Figur 51 Arbeids- og aktivitetstiltak i regi av frivillig/ideell sektor med krav om rusfrihet (Kilde VEL 
basert på rapportering fra organisasjonene) 

Organisasjonene har oppgitt at over 700 personer en eller flere ganger har benyttet 
tilbudene. I tillegg kommer personer som har oppsøkt Retretten. De rapporteres at de aller 
fleste har Oslo tilhørighet.  

Det oppgis at det er over 350 frivillige som bidrar. Deres innsats utgjør litt over 30 årsverk. 
De aller fleste frivillige årsverkene er knyttet til organisasjonen «Nettverk etter soning».    
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18 Økonomi 
 
Gjennom BrukerPlan blir de kartlagtes økonomiske situasjon vurdert, fra å ha god orden på 
økonomien med faste inntekter til å ha stor uorden og å være helt avhengig av midlertidige 
stønader. For de kartlagte i Oslo har en av fire stor uorden i økonomien og/eller er helt 
avhengig av offentlige stønader og/eller illegale inntekter. Dette er en høyere andel av de 
kartlagte enn i Norge. Det er også en lavere andel kartlagte i Oslo som har rimelig god orden 
i økonomien basert på fast inntekt fra lønnet arbeid eller varig trygd, enn gjennomsnittet i 
Norge. 

 
Figur 52 Kartlegging av økonomi (grønn – god orden, fast inntekt/stønad, gul – delvis orden 
stønad/inntekt, rød – stor uorden, avhengig av midlertidige løsninger) (Kilde BrukerPlan) 

Bydelene Alna og Østensjø utmerker seg ved at 60 prosent av de kartlagte vurderes å ha 
stor orden og faste inntekter, mens mellom 11 og 17 prosent har stor uorden og er avhengig 
av midlertidige løsninger. 

I bydelene Nordstrand, Sagene og Søndre Nordstrand er det 30 prosent som har stor uorden 
og er avhengig av midlertidige løsninger, mens bydel Vestre Aker har lavest andel med 
kartlagte med god orden og fast inntekt.  

89 prosent av de kartlagte får økonomiske ytelser fra NAV. Dette inkluderer arbeidsrettede 
tiltak. Tre prosent har lønn som inntektskilde, mens ni prosent er underholdt av andre eller 
har annen inntektskilde. For tre prosent av de kartlagte har ikke kartlegger kjennskap til den 
kartlagtes inntektskilde.   
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Kilde til livets opphold Andel av brukere 
I ordinært arbeid 3 % 

Økonomiske ytelser NAV 89 % 

Underholdt av andre 4 % 

Annen kilde 5 % 

Vet ikke 3 % 

Totalt  105 %* 
Figur 53 Kilde til livets opphold i Oslo (Kilde BrukerPlan)  
* Det er enkelte kartlagte som har flere inntektskilder, derfor er totalsummen over 100 prosent. 

Sammenlignet med kartlagte i Norge, er det om lag like stor andel som får økonomiske 
ytelser fra NAV. Det er lavere andel i Oslo som er i ordinært arbeid. I Norge er syv prosent av 
de kartlagte i ordinært arbeid, mens det kun er tre prosent i Oslo.  

På landsbasis er den største gruppen som er underholdt av andre kartlagte i alderen 18 til 23 
år som bor hjemme hos foreldre/foresatte (Årsrapport BrukerPlan 2018).  Vi er ikke kjent 
med om dette er situasjonen for de kartlagte i Oslo.   
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19 Barn, ungdom og unge voksne 
 
Det er lite samlet statistikk som omhandler barn og unge og hvilke tilbud/tiltak de mottar på 
grunn av rusproblemer. Dette gjelder særskilt personer under 18 år. Majoriteten av tiltakene 
er i bydelene, og det føres ingen helhetlig statistikk for bruk av disse. Statistikken som 
benyttes i dette kapittelet er hentet fra politiet, Uteseksjonen, tiltaket Ungdom og rus (HEL), 
Barnevernsvakta (Barne- og familieetaten), fagsystemet Familia som benyttes av 
barnevernet og HK Velferd som benyttes av VEL.  

Ung i Oslo 

For en helhetlig oversikt over ungdommers hverdag og levekår finnes dette i rapporten 
«Ung i Oslo 2018»19.   

Et hovedfunn er at Oslo er et godt og trygt sted å vokse opp i for de aller fleste. Majoriteten 
har det bra med seg selv, med foreldrene sine, på skolen og i fritida. Samtidig er det noen 
utviklingstrekk som bekymrer. I 2018 var det langt flere unge som har brukt hasj enn i 2015, 
og det var flere som var involvert i ulike former for problematferd. Det har også vært en 
økning i andelen av ungdommer som har blir utsatt for vold og mobbing, og som har 
helseplager.  Endringene skjer i all hovedsak på tvers av sosioøkonomiske skiller og i alle 
områder av byen. Samtidig viser undersøkelsen at økningen i cannabisbruk har vært 
sterkest på vestkanten, mens økningen i utsatthet for vold har økt mer på østkanten (ibid).  

En mindre gruppe av ungdom står for en stor del av den samlete problematferden. Disse 
ungdommene har gjerne flere tilleggsproblemer, som ustabile hjemmeliv, svak psykisk 
helse, dårlig skoletilpasning og rusproblemer. I 2015 omfattet denne gruppen fem prosent 
av alle guttene. I 2018 har dette økt til ni prosent. Blant jentene er det en mindre økning, fra 
to til tre prosent. Endringene understøtter tall fra politiets registre over registrert kriminalitet, 
som viser en økning i barne- og ungdomskriminaliteten i årene 2016 og 2017 (Salto-
rapport). 

Omsorg og samvær med barn 

I Brukerplan registreres om den kartlagte har barn og om vedkommende har omsorg og/eller 
samvær med barn. I Oslo hadde de kartlagte brukerne tilsammen 920 barn20.  

104 kartlagte har omsorg for til sammen 165 barn. Det er tre prosent av de kartlagte som har 
omsorg for barn, mens det i Norge er fem prosent som har omsorg for barn. I bydel Stovner 
er det 53 barn som bor sammen med foreldre som er kartlagt i BrukerPlan med 
rusproblemer. I de øvrige bydelene er det mellom ett og 15 barn som bor sammen med 
foreldre som er kartlagt med rusproblemer. 

Det er 292 kartlagte som har samvær med til sammen 473 barn. Dette utgjør syv prosent av 
de kartlagte i Oslo, mot 11 prosent av de kartlagte i Norge. Det er i denne sammenheng 
viktig å understreke at omfang og omstendighetene rundt samvær kan være forskjellig. Noen 
kan ha samvær noen få ganger i året under tilsyn, mens andre kan ha langt hyppigere 
                                                            
19 Ung i Oslo 2018 er en spørreundersøkelse gjennomført blant elever på 84 Oslo-skoler. Totalt 
deltok 25 348 elever fra 8. trinn i ungdomsskolen til Vg3 på videregående (Ung i Oslo 2018). 
20 Det kan være enkelte barn som er registrert to ganger, fordi begge foreldrene er kartlagt hver for 
seg i BrukerPlan. Antallet barn kan derfor være noe lavere.  
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samvær uten tilsyn. I bydel Gamle Oslo er det 73 barn som har samvær med foreldre som er 
kartlagt i BrukerPlan, mens dette gjelder syv barn i Vestre Aker.  

På kartleggingstidspunktet var tre av de kartlagte kvinnene gravide. Det er 189 kartlagte som 
ikke har kontakt med egne barn og dette omfatter 338 barn. 

  

Antall brukere med:   
Omsorg for barn 

(N=104) 
Samvær med 
barn (N=292) 

Ingen kontakt 
barn (N=189) Antall barn Brukere med 

barn 
Alna 3 9 10 38 22 
Bjerke 5 10 10 45 25 
Frogner 8 17 12 51 37 
Gamle Oslo 9 47 19 118 75 
Grorud 4 9 11 41 24 
Grünerløkka 11 44 39 147 94 
Nordre Aker 0 5 1 12 6 
Nordstrand 3 10 11 39 24 
Sagene 6 37 18 95 61 
St. Hanshaugen 1 22 19 57 42 
Stovner 31 26 8 119 65 
Søndre Nordstrand 1 8 15 40 24 
Ullern 11 10 8 37 29 
Vestre Aker 4 6 0 11 10 
Østensjø 7 32 8 70 47 
Totalt Oslo 104 292 189 920 585 

Figur 54 Antall kartlagte brukere med omsorg, samvær med barn, antall barn som samlet har foreldre 
som har blitt kartlagt (Kilde BrukerPlan) 

Barnevernsmeldinger til bydelenes barneverntjeneste 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har ansvar for å samle styringsdata for antall innkomne 
meldinger til barneverntjenesten. I deres oversikt angis ikke bakgrunn/årsak til meldingen.  

Samlet ble det registrert nesten 7 000 meldinger til barnevernet, av disse ble i underkant av 
900 henlagt, mens nesten 6 000 ble undersøkt. 

  Meldinger Henlagt Undersøkelse Meldinger pr tusen innb. 
Alna 771 64 707 20 
Bjerke 428 67 361 17,6 
Frogner 344 74 270 6,7 
Gamle Oslo 621 77 544 13 
Grorud 516 40 476 23,9 
Grünerløkka 479 98 381 9,5 
Nordre Aker 296 55 241 7,5 
Nordstrand 382 51 331 9,7 
Sagene 344 43 301 9,3 
St. Hanshaugen 171 21 150 5,1 
Stovner 641 35 606 26,7 
Søndre Nordstrand 794 63 731 27,6 
Ullern 204 10 194 7,7 
Vestre Aker 252 46 206 6,8 
Østensjø 541 133 408 14 
Totalt Oslo 6 784 877 5 907 12,5 
Fig 55 Antall meldinger til barnevernet, antall saker henlagt og til undersøkelse. Antall meldinger pr 
tusen innbyggere (Kilde SSB) 
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Det er store ulikheter mellom bydelene i antall meldinger til barnevernet. Variasjonen kan ha 
sammenheng med flere forhold blant annet er befolkningsstørrelsen og aldersfordeling i 
bydelene ulik. Det kan i tillegg være et uttrykk for at offentlige instanser og andre, har gode 
rutiner for å melde bekymring. Det kan også være et uttrykk for reelle forskjeller ved at flere 
foreldre og/eller barn har rusproblemer. 

Bydelene Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand har høyest andel meldinger pr tusen 
innbyggere. Den laveste andelen finner vi i bydelene Frogner, St. Hanshaugen og Vestre 
Aker. 

Helseetaten (HEL) har etter avtale med barneverntjenestene i ni bydeler tatt ut statistikk for 
antall barnevernsmeldinger med bakgrunn i foreldres bruk av rusmidler og barnet/den unges 
bruk av rusmidler21. Det er mulig å melde om bekymring for begge disse forholdene i samme 
barnevernsmelding.  

I de ni bydelene ble det i 2018 mottatt 4 618 barnevernsmeldinger. Av disse omhandlet 535 
bekymringer knyttet til foreldres bruk av rusmidler, mens 168 omhandlet bekymring om 
barnet/den unges bruk av rusmidler. Det betyr at 12 prosent av barnevernsmeldingene 
omhandlet foreldres bruk av rusmidler, mens fire prosent omhandlet barnet/unges bruk av 
rusmidler.  

I alt ble 78 meldinger henlagt, av disse omhandlet 47 bekymringsmeldinger på bakgrunn av 
foreldres bruk av rusmidler, mens 31 omhandlet barnets/unges bruk av rusmidler.  Av de 699 
meldingene på bakgrunn av foreldre eller den unges bruk av rusmidler, ble det besluttet 
hjelpetiltak i 226 saker. I syv saker ble det konkludert med å prøve saken i nemda. 

Det er markante forskjeller mellom bydelene. I bydel Gamle Oslo mottok de 121 meldinger 
knyttet til foreldres og barns bruk av rusmidler, mens tilsvarende tall var 31 meldinger i bydel 
St Hanshaugen.  
 

 
Figur 56 Antall barnevernsmeldinger til bydelens barneverntjeneste knyttet til foreldres rusbruk og 
barnet/den unges rusbruk (Kilde Familia) 
*Bydelene Grünerløkka, Frogner, Ullern, Vestre Aker, Grorud og Nordstrand har ikke gitt 
tilbakemelding til HEL i forbindelse med uttak av statistikk fra Familia, og det foreligger derfor ikke data 
fra disse bydelene. 

                                                            
21 I 2017 var det også innhentet tall for bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Da var det 13 
bydeler som ga tillatelse til å innhente tall. Den gangen var det bydelene Nordstrand og Stovner 
som ikke ga tilbakemelding. Det betyr at det er ikke er mulig å sammenligne tall fra tidligere år.  
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Barnevernvakten i Oslo 

Barnevernvakten i Oslo er et døgnåpent akutt- og krisetilbud til alle barn som bor eller 
oppholder seg i hovedstaden. Barnevernvakten loggførte 13 140 registeringer fra 1. januar til 
og med 4. november i 201822. Tilsvarende tall for hele året i 2017 var 12 546. Antall loggførte 
registreringer har økt jevnt hvert år. 

Registreringer er definert som både akutt- og oppfølgingssaker og må ikke forveksles med 
henvendelser. Til sammen var Barnevernvakten i kontakt med 3 060 barn i denne perioden i 
2018.  I 2017 var Barnevernvakten i kontakt med 3 194 barn.  

Barnevernvakten håndterer mange saker som gjelder utenbys barn og barn med ukjent 
tilhørighet. I 2018 var denne andelen 26 prosent. Dersom man ser på utviklingen i antall 
saker fra 2009-2017 finner man at det har vært en relativt jevn økning, særlig de siste fire 
årene.  

Barnevernvakten fordeler antall registreringer på ulike hovedkategorier. Rus foreldre og rus 
barn/unge er to av hovedkategoriene. Frem til 4. november 2018 var det 541 registreringer 
grunnet rus foreldre. Dette er noe færre enn for hele 2017. I kategorien rus barn/unge var det 
247 registreringer frem til 4. november 2018, dette er en økning sammenlignet med hele 
2017.  

Figur 57  Antall registreringer ved Barnevernvakta 2018, frem til og med 4. novembe (Kilde 
Barnevernvakten).  

Det er store forskjeller mellom bydelene når det gjelder antall registreringer ved 
Barnevernvakten. Det er flest registreringer knyttet til barn/unge bosatt i bydelene Østensjø, 
Alna og Søndre Nordstrand. Færrest registreringer er det i bydel Ullern.  

 

 

                                                            
22 Barnevernvakten gikk over til et nytt fagsystem fra og med 5. november 2018. Det er ikke mulig å samkjøre 
data fra gammelt til nytt fagsystem. Dette betyr at alle data som omhandler 2018 kun gjelder frem til 4. november 
2018, og tallene er derfor ikke sammenlignbare med tidligere år.  
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Ungdom og rus - Helseetaten 

Ungdom og rus på Legevakten i Oslo er et tiltak ved Sosialt Ambulant akuttjeneste ved Oslo 
kommunale legevakt.23. Alkohol er det klart mest brukte rusmiddelet blant de som kommer til 
Unge og rus. Den største gruppen er i 20 årene, og de fleste kommer inn med en 
alkoholforgiftning etter å ha drukket sprit.  

I 2018 hadde unge og rus kontakt med 673 barn og unge, av disse var 460 Oslo-tilhørende. 
Det var til sammen 790 konsultasjoner. 330 av konsultasjonene var knyttet til personer med 
en annen bostedsadresse enn i Oslo. 90 prosent av alle akutte konsultasjoner skyldes en 
rusmiddelforgiftning. En rusmiddelforgiftning defineres som når barn og unge er påvirket av 
rusmidler i en slik grad at det er behov for legetilsyn enten ved observasjon eller behandling. 
De resterende ti prosent skyldtes skader i forbindelse med høyt rusinntak, manglende bolig, 
ønske om avrusning eller råd og veiledning.  

Antall konsultasjoner i 2017 var 721. Dette betyr en økning på 69 konsultasjoner i 2018.  

Figur 58 Akutte rushenvendelser for unge/unge voksne i Oslo fordelt alder og bydel, Unge og rus, 
Helseetaten (Kilde Helseetaten) 

Det var 380 Oslo tilhørende unge over 18 år og 80 unge under 18 år som ble registrert i 
2018. Det er omtrent like mange menn som kvinner som henvender seg til Ungdom og rus. 
Dette gjelder både for ungdom over og under 18 år. 

Bydelene Gamle Oslo, Nordre Aker og Frogner skiller seg ut med en noe høyere antall unge 
som har benyttet tiltaket. I bydel Østensjø er det flest unge under 18 år som har hatt en 
konsultasjon i løpet av 2018. 
 

                                                            
23 Ungdom og rus er et tilbud til ungdom til og med 23 år som kommer til legevakten i forbindelse med en 
rushenvendelse og/eller en akutt rusforgiftning. Ungdommene blir tilbudt samtaler og oppfølging i etterkant av 
rushenvendelsene. Det vanligste er at ungdommen kjøres til legevakten av ambulanse, plukkes opp på fest, 
utested eller liggende ute på gaten. Andre rusrelaterte henvendelser kan være ruspåvirket ungdom som kommer 
til legevakten for å få råd og veiledning, som ønsker avrusning, eller som er i behov av akutt overnatting på 
bakgrunn av sitt rusbruk.  
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Uteseksjonen 

I 2018 var Uteseksjonen i kontakt med 1 909 unike personer, av disse fikk 1 030 personer 
oppfølging24. Det er 188 personer færre personer som fikk oppfølging25 sammenlignet med 
2017.  

  Personer Uteseksjonen har vært i kontakt med 

  2016 2017 2018 

17 år og yngre 403 396 424 

18 - 22 år 452 450 419 

23 år og eldre 1 206 1 251 1 066 

Totalt 2 061 2 097 1 909 
Figur  59 Antall personer Uteseksjonen har hatt kontakt med i 2016 til 2018, fordelt alder (Kilde 
Uteseksjonen).  

For de som var 17 år og yngre, var det om lag like mange jenter som gutter. For de som var 
18 år og eldre var det flere menn enn kvinner som mottok oppfølging. Av det totale antallet 
unge som Uteseksjonen registrerte kontakt med, var det en liten økning blant jenter og gutter 
i aldersgruppen 17 år og yngre. Dette gjelder også oppfølging. I 2018 fikk 293 personer i 
denne aldersgruppen oppfølging fra Uteseksjonen. 

502 personer som mottok oppfølging av Uteseksjonen i 2018 hadde med stor sikkerhet 
bostedstilhørighet til Oslo. Av disse er bydelstilhørighet kjent hos 377 av personene, mens 
det hos 125 er usikkerhet knyttet til bydelstilhørighet. 422 er estimert tilhørende andre 
kommuner, 21 utenlandske og hos 88 personer er dette helt ukjent. 

I 2018 sendte Uteseksjonen 67 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten for til sammen 
47 ulike personer under 18 år. Dette er en økning sammenliknet med 2017, hvor det ble 
sendt 48 bekymringsmeldinger for 38 personer under 18 år.  

Uteseksjonen mottok 437 etterlysninger på 188 ulike personer under 18 år i 2018. I 2017 ble 
det mottatt 308 etterlysninger på 160 personer. Det er først og fremst Barnevernvakten i Oslo 
og barneverninstitusjoner som står for majoriteten av etterlysningene.  

Uteseksjonen har påtruffet flere mindreårige i de åpne rusmiljøene i 2018 enn i 2017. I 2018 
registrerte Uteseksjonen 107 mindreårige i tilknytning til disse rusmiljøene. Dette er nesten 
en dobling fra 2017 (Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo 2018, SaLTo rapport ).  

Hasjavvenningsprogrammet HAP 

HAP gjennomføres av Uteseksjonen. I 2018 var det 91 personer som deltok i programmet. I 
2017 deltok 127 personer. 9 personer som deltok var under 18 år og 30 personer var mellom 
18 og 24 år. Menn er i stort flertall når det gjelder deltakelse i hasjavenningprogrammet.  

                                                            
24 Det er ikke bekymring knyttet til rus for alle Uteseksjonen er i kontakt med, med de aller fleste er i 
risiko for utvikling av problematikk knyttet til rus og/eller psykisk helse. 
25 Oppfølging kan være omfattende, men kan også omfatte få og korte intervensjoner i en periode. En 
fellesnevner er at all oppfølging journalføres og at vedkommende er gjort kjent med dette. Samarbeid med andre 
instanser som bydel/hjemkommune er ofte sentralt for de som får oppfølging. 
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Også en del bydeler gir tilbud om HAP. Vi har ingen oversikt over hvor mange som får et slikt 
tilbud i bydel. 

Unge med institusjonsopphold i VEL 

I 2018 var det 60 personer i aldersgruppen 18 til 24 år som en eller flere ganger hadde 
opphold i en av VELs rusinstitusjoner. Åtte personer hadde ikke bostedsadresse i Oslo. Det 
er noen færre personer under 25 år som har bodd i VEL, sammenlignet med 2017.  

  2016 2017 2018 
  18-21 år 22-24 år 18-21 år 22-24 år 18-21 år 22-24 år 
Antall personer 23 37 27 47 23 37 
Antall tiltak 68 110 79 127 63 110 
Gjengangere 2 2 2 3 1 2 
Utenbys personer 6 5 6 6 4 4 
Utenbys tiltak 7 8 8 7 5 8 
Figur 60 Antall unge med institusjonsopphold i VEL 2016 til 2018 (Kilde VEL) 

Samlet hadde de 60 personene 173 inntak i VEL. De aller fleste hadde kun ett inntak. Det er 
imidlertid tre personer under 25 år som har hatt ti eller flere inntak i VEL i løpet av 2018, en 
av disse personene var under 21 år.  

Narkotikalovbrudd blant barn og unge 

Antall anmeldte narkotikalovbrudd i Oslo er redusert siden 2013. Dette gjelder imidlertid ikke 
lovbrudd gjort av personer under 18 år, der er det en økning etter 2015. Det er spesielt blant 
gutter det har vært økning. Langt flere gutter enn jenter i denne gruppen anmeldes for 
narkotikalovbrudd. Guttenes andel er på 92 prosent. I hovedsak har økningen skjedd i 
Stovner politikrets der antall forhold er mer enn fordoblet siden 2017.  

 
Figur 61 Antall straffbare forhold og antall personer under 18 år 2007-2018 (Kilde SaLTo trendrapport 2017). 
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20 Sentrumsarbeid og byomfattende lavterskeltjenester 
 

Oslo kommune har over mange år hatt en opphopning av storbyproblematikk, deriblant åpne 
rusmiljøer. I handlingsplanen for sentrumsarbeidet som hadde oppstart i 2011, tok man 
utgangspunkt i områder med omsetning og åpent bruk av illegale rusmidler, i stedet for kun å 
fokusere på ett geografisk område i Oslo sentrum. Det overordnede målet i handlingsplanen 
var, - og er: å oppløse de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum gjennom helse- og sosialpolitiske 
virkemidler og kontrolltiltak. Oslo kommune har ansvaret for de helse- og sosialfaglige 
tjenestene, mens politiet har ansvaret for kontrolltiltakene. 

De åpne rusmiljøene har forflyttet seg og variert i størrelse siden oppstarten av 
sentrumsarbeidet. Det tyngste rusmiljøet har forflyttet seg fra Jernbanetorget til Skippergata, 
og de seneste årene til Oslo sentrum øst, herunder området Brugata og Storgata. Det åpne 
rusmiljøet som oppholdt seg i Vaterland og nedre del av Akerselva, har eksistert i hele 
perioden. Typisk for de geografiske områdene rusmiljøene har hatt tilhold i de senere år, er 
nærheten til lavterskeltilbud i Oslo sentrum. 

De åpne rusmiljøene er i all hovedsak sentrert rundt lavterskeltilbud i Oslo sentrum. Som en 
konsekvens av dette arbeides det med å desentralisere tilbudene. Blant annet har bydelene 
Bjerke og Grünerløkka startet utdeling av brukerutstyr i 2018. 

Uteseksjonen gjennomfører årlige sommertellinger av antall personer som på telletidspunktet 
er i de åpne rusmiljøene. Sommertellingen 2018 viser at det i snitt er mellom 102 til 132 
personer i de åpne rusmiljø i Oslo sentrum på dag og kveld. Dette er i hovedsak et noe 
høyere antall sammenlignet med 2017. Det totale omfanget av personer i åpne rusmiljø i 
Oslo sentrum har økt i snitt med ti personer siden 2017 både på dag- og kveldstid.  
 
Andelen unge voksne under 25 år er lav i disse miljøene. I 2018 var det et snitt tall på 13 
personer mens det var 12 personer i 2017. Det ble i 2018 totalt talt 55 mindreårige på 
telletidspunktene, mens i 2017 var det totalt 34 personer.26 
 
Byomfattende lavterskeltiltak i sentrum  

De fleste lavterskeltiltak i Oslo sentrum har personer som bruker illegale rusmidler og/eller 
alkohol som målgruppe. De fleste tilbudene er lokalisert i et begrenset geografisk område, 
rundt Skippergata, Tollbugata, Storgata og Urtegata. Det er få av disse tiltakene som ligger i 
ordinære bomiljøer. Det er både tiltak i kommunal regi og tiltak driftet av frivillig/ideelle 
aktører.  

For 2018 mottok mange frivillige og ideelle aktører midler gjennom Oslo kommunes 
tilskuddsordning til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet. 20 
organisasjoner mottok 39,4 millioner kroner til 32 ulike tilbud til personer med rusproblemer 
gjennom tilskuddordningen «Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og 
sosialområdet», noe som utgjorde rundt 33 prosent av tilskuddspotten (se figur 19 i vedlegg 
for oversikt over tilskuddsmottakere i 2018).   

 

                                                            
26 Sommertelling 2018, Uteseksjonens telling av personer i åpne rusmiljø i Oslo sentrum. 
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Væresteder for personer med rusproblemer i Oslo sentrum 

Væresteder som er lokalisert i Oslo sentrum og som driftes av frivillige/ideelle aktører tilbyr 
måltider og sosionomtjeneste med råd og veiledning til personer med rusproblemer. Noen 
tilbyr også dusj og deler ut klær. I forbindelse med årlig søknad om tilskudd fra Oslo 
kommune rapporterer tiltakene på antall brukere. Værestedene registrerer ikke besøkende, 
så tallene er kun et anslag fra tiltakets side.  

Organisasjon  Antall unike brukere Antall unike brukere fra Oslo 
Kirkens Bymisjon, Møtestedet 4 500 2 500 
Frelsesarmeen, Fyrlyset * * 
Blå Kors kontaktsenter 2 401 2 023 
Evangeliesenterets kontaktsenter ** ** 
Maritakafeen 2 200 1 700 
Figur 62 Antall brukere av væresteder i regi av frivillig/ideell sektor (Kilde VEL basert på rapportering 
fra organisasjonene) 
*Fyrlyset anslår et gjennomsnittlig besøk på 170 personer per dag, men oppgir ingen tall på unike 
brukere.  
**Evangeliesenterets kontaktsenter anslår et gjennomsnittlig besøk på 396 personer per åpningsdag, 
men oppgir ingen tall på unike brukere. 

Som det fremkommer av figuren er det variasjoner i hvor stor andel av brukerne som har 
Oslo tilhørighet. Ved Møtestedet anslås at 45 prosent av de besøkende ikke har Oslo 
tilhørighet, mens Blå Kors kontaktsenter anslår at dette omfatter 15 prosent.  

Lavterskel helsehjelp 

Gjennom feltpleieordningen tilbys basale og spesifikke helsetjenester til personer med 
rusproblemer med vekt på smittevern, overdoseforebygging, vaksinasjon, akutt tannhelse og 
generell helseoppfølging. Tjenestene tilbys ved Prindsen mottakssenter, Frelsesarmeens 
feltpleie i Urtegata og ved akutt- og korttidsinstitusjonene i VEL27.  

Det har vært en liten økning i antall konsultasjoner ved feltpleien samlet sett, men antallet 
pasienter er noe lavere. Flere pasienter benytter både tilbudet ved Feltpleien i VEL og 
feltpleien i Urtegata, og det finnes ikke oversikt over hvor mange unike pasienter som 
benytter feltpleietilbudene i Oslo. 

  2015 2016 2017 2018 
  Kons. Pasienter Kons. Pasienter Kons. Pasienter Kons. Pasienter 

Feltpleie VEL* 7 023 1 029 6 977 965 6 346 957 6 923 907 
Feltpleie Urtegata 3 943   4 668 529 3 952  539 4 086 562 

Samlet 10 966   12 510    10 298   11 010   
Figur 63 Antall konsultasjoner og antall pasienter som har mottatt lavterskel helsehjelp ved 
Feltpleiestasjoner i VEL og ved Feltpleien i Urtegata (Kilde VEL) 

                                                            
27 I tillegg har omsorgsinstitusjonene i VEL et utvidet helsetilbud for beboerne. Disse tjenestene 
inngår ikke i antall pasienter og konsultasjoner for Feltpleien.  
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Ved Feltpleien i Urtegata oppgis det at 214 konsultasjoner var til pasienter som oppga 
utenbys adresse. Ved feltpleien i VEL er det 101 pasienter som har oppgitt at de ikke har 
bosted i Oslo. I tillegg kommer 173 pasienter hvor bostedstilhørighet er ukjent28.  

Som det fremkommer av figuren under er det variasjon mellom bydelene når det gjelder 
antall pasienter. Bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka har flest pasienter, mens det er få 
pasienter med tilhørighet i bydel Ullern.  

Figur 64 Antall pasienter som har mottatt lavterskel helsehjelp ved Feltpleien i Velferdsetaten 2016-
2018 (Kilde Velferdsetaten) 

70 prosent av pasientene ved Feltpleien i VEL er menn, og om lag halvparten er i 
aldersgruppen 40 til 54 år. 16 prosent er 55 år eller eldre.  

Når det gjelder gjennomsnittlig antall konsultasjoner ved Feltpleien i VEL, øker denne 
proporsjonalt med alder. De eldste har i gjennomsnitt flere konsultasjoner enn de som er 
yngre.  

  Antall personer Antall konsultasjoner Gj.snitt konsultasjoner 
pr person    Menn  Kvinner Menn  Kvinner 

18-23 år 5 6 25 28 4,8 

24-39 år 226 88 1 288 564 5,9 

40-54 år 303 134 2 725 942 8,4 

>55 år 110 35 1 047 250 8,9 

Totalt 644 263 5 085 1 784 7,6 
Figur 65 Alders- og kjønnsfordeling av antall personer og konsultasjoner ved Feltpleiestasjonene i VEL 
2018, samt gjennomsnittlig antall konsultasjoner fordelt alder.  

                                                            
28 173 personer har ikke kjent kommune/bydelstilhørighet. Det er fordi fagsystemet ikke har vært tilstrekkelig 
tilrettelagt for hensiktsmessige føringer. Dette er nå endret, og oversikt over bydelstilhørighet/kommune vil være 
korrekt neste år.  
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Over 700 personer har hatt 10 eller færre konsultasjoner i løpet av året. 125 personer har 
hatt mellom 11 og 25 konsultasjoner mens nesten 50 personer har hatt mellom 26 og 50 
konsultasjoner. 12 personer har hatt mellom 51 og 92 konsultasjoner i løpet av året. 

Legemiddelassistert skadereduserende substitusjonsbehandling (LASSO) 

LASSO er et lavterskel skadereduserende tilbud med substitusjonsbehandling29. LASSO 
fortsatte økningen i antall pasienter i 2018. Antall pasienter som mottok substitusjons-
behandling var 123, 59 av disse var helt nye pasienter.  22 personer ble i 2018 overført til 
LAR.  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Henvendelser 205 225 121 118 154 178 
Antall tiltak 178 247 165 145 218 282 
Antall pasienter med tiltak 108 104 76 78 102 123 
Antall nye pasienter 56 57 37 40 61 59 
Figur 66 Antall henvendelser, pasienter og tiltak ved LASSO i perioden 2012-2017.  
 
Kjønnsfordelingen er omtrent som tidligere, hvor omlag 20 prosent er kvinner. Aldersmessig 
gikk gjennomsnittsalderen noe opp, fra 35 år i 2017 til 36 år i 2018. Tilbudet har blitt utvidet i 
2019, med blant annet økt bemanning og større lokaler30. 

Sprøyterom 

På Sprøyterommet gis råd og veiledning i injisering av heroin i trygge og hygieniske 
omgivelser, samt helse- og sosialfaglig oppfølging. I 2018 var det 852 unike brukere som 
benyttet seg av tilbudet. Av disse var 54 nye brukere. Gjennomsnittsalderen for personer 
som benytter Sprøyterommet var 38 år.  

  2014 2015 2016 2017 2018 
Injeksjoner 35 392 35 223 33 140 30 284 32 528 
Unike brukere 1 212 987 861 822 852 
Nye brukere 48 34 47 51 54 
Overdoser 270 332 294 186 236 
Figur 67 Antall injeksjoner, brukere, nye brukere og ikke-dødelige overdoser ved Sprøyterommet i 
perioden 2014 – 2018 (Kilde VEL) 

Det var over 32 000 injeksjoner i 2018. Det er noe flere brukere og injeksjoner i 2018 
sammenlignet med 2017, men om lag like mange som i 2016. 
 
Sprøyterommet opplever stor variasjon i pågang, der enkelte perioder er svært travle og 
innebærer ventetid før injeksjon. Kø før injeksjon kan også være et resultat av at flere 
brukere er tyngre påvirket enn vanlig og dermed bruker lang tid på injeksjonsrommet. I 2018 
gikk 293 brukere på grunn av kø. Sprøyterommet ble stengt 1 224 ganger på grunn av 

                                                            
29 LASSO driftes i et samarbeid mellom Oslo kommune, VEL og Oslo Universitetssykehus, Seksjon 
ruspoliklinikker. 
30 I 2018 publiserte LASSO en artikkel basert på erfaringer fra de første seks drifts årene: «The LASSO Program 
in Oslo: Harm Reduction Using Buprenorphine-Naloxone (Suboxone®) in a Low Threshold Setting»i European 
Addiction Reaserch, Henriksen et.al: Eur Addict Res 2018;24:286–292 
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håndtering av overdose, voldsepisoder/konflikter, mange brukere i kø eller personalmøter/ 
debrifing.  

Det har ikke vært dødelige overdoser ved Sprøyterommet noen gang, men det var 236 ikke-
dødelige overdoser i 2018. Høyest antall i juli, da 28 overdoser ble håndtert i lokalene. 

Det er sendt 9 skriftlige bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten, mens 16 meldinger 
med bekymring for liv og helse er sendt bydel.  

Fra Sprøyterom til Brukerrom 
 
Sprøyteromsloven ble endret til Brukerromsloven 1. januar 2019. Endringene gjør at 
brukerne kan ha inntak av flere typer rusmidler og inntaksmåter inkludert inhalasjon av 
heroin. Lovendringen har medført endringer i drift og tilbud ved Brukerrommet på Prindsen 
mottakssenter. Brukerrommet åpnet fra og med 1.april 2019, og i første omgang ble det 
åpnet opp for inntak av andre rusmidler i tillegg til heroin for allerede registrerte brukere. Fra 
juni har man begynt med registrering av nye brukere. Personalet skal motivere og veilede i 
mindre skadelige inntaksmåter enn injisering. Inhalasjonsrom er under klargjøring, og når 
dette åpnes vil brukerne kunne innta rusmidlene gjennom inhalasjon. 
 
Sykepleie på hjul 

I tillegg til Feltpleien i VEL og Urtegata, tilbyr Fransiskushjelpen Sykepleie på hjul lavterskel 
helsehjelp. Sykepleie på hjul registrerer ikke personalia og vet derfor ikke antall unike 
brukere. Etter tidligere tellinger over to måneder anslår de at 33 prosent av treffene registrert 
er unike brukere. I 2018 registrerte de 4 394 treff, og anslår derav at det er 1 450 unike 
brukere. Videre anslår de at omlag ti prosent av brukerne ikke er fra Oslo.  

HCV klinikken 

Hepatitt C-klinikken er et samarbeid mellom Ahus, Gatehospitalet og Velferdsetaten. Hepatitt 
C-klinikken på Prindsen mottakssenter har vært i kontakt med 344 pasienter med sterkt 
nedsatt leverfunksjon som til sammen har hatt 1 679 konsultasjoner. Dette er et høyere antall 
pasienter og konsultasjoner enn tidligere år.  

  2016 2017 2018 

Antall pasienter 261 280 344 

Antall konsultasjoner 1 760 1 499 1 679 
Figur 68 Antall pasienter og konsultasjoner ved HCV klinikken 2016 – 2018 (Kilde VEL) 

Gatehospitalet31 

I 2018 ble det registrert totalt 6 204 liggedøgn ved Gatehospitalet. Dette utgjør totalt belegg 
på 71 prosent. Det er til enhver tid planlagt for fullt belegg, men utfordringer med pasienter 
som ikke møter til avtalt tid, skriver seg ut før tiden eller blir overført spesialisthelsetjenesten 
er faktorer som påvirker beleggsprosenten.  
                                                            
31 Gatehospitalet er et heldøgns- helse og omsorgstilbud med totalt 24 plasser der de tilbyr tilrettelagt 
sykehusbehandling, medisinsk døgnpleie og palliativ behandling til personer med store og sammensatte 
somatiske helseproblemer i tillegg til rusproblemer.  
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I 2018 var det 227 pasienter, hvorav 142 var menn og 85 kvinner. Det er en liten nedgang fra 
året før både mtp liggedøgn og antall pasienter. Største andel av pasientene er i 
aldersgruppen 41-59 år. Gatehospitalet rapporterer om en stadig økende andel pasienter 
over 60 år. 

24SJU 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO) sitt tiltak 24SJU hadde oppstart i 2009, og har 
siden da blitt finansiert gjennom statlige midler for å drifte et døgnåpent helse- og 
velferdstilbud for de mest utsatte med rusproblemer i Oslo.  
 
I 2018 var det 682 unike brukere som fikk oppfølging, hvorav 219 ikke var bosatt i Oslo. I 
2017 var antallet unike brukere 735. Antall nyregistrerte brukere i 2018 var 223 personer, av 
disse var 158 menn og 65 kvinner. Av de nyregistrerte var 129 personer ikke Oslo-
tilhørende. I årsrapporten til 24SJU fremkommer at gjennomsnittsalderen er 40 år, og at 
gjennomsnittsalderen de siste årene har vært økende.  
 
Lavterskel tannhelse 

Velferdsetaten samarbeider med Helseetaten om å organisere et lavterskel tannhelsetilbud 
til personer med rusproblemer som har Oslo tilhørighet. Det kreves henvisning fra akutt- og 
korttidsinstitusjoner eller Feltpleie. Pasientene skal henvises til Tannklinikken Sentrum og 
tilbudet er åpent på fredager fra 10.00-15.0032.   

I 2018 var det 110 bestilte timer, men kun 62 konsultasjoner ble gjennomført. Grunnen til 
dette var at mange ikke møtte til avtalt tid. Det foreligger ikke antall unike pasienter som 
mottok behandling. Antallet bestilte og gjennomførte konsultasjoner var lavere i 2018 
sammenlignet med 2017.   

                                                            
32 Pasienter i LAR og pasienter i rusbehandling i institusjon med varighet i minimum 3 måneder har 
rett til refusjon av tannbehandling (jfr tannhelsetjenestelovens §1-3c). 



 
 

77 
 

21 Tjenester til personer med bosted utenfor Oslo 
 

Tiltakene i Oslo sentrum er hovedsakelig byomfattende, og mange av tjenestene benyttes 
av utenbystilhørende. Flere utenbystilhørende som kommer til Oslo henter brukerutstyr, 
benytter feltpleietjenester og besøker væresteder. At utenbystilhørende benytter tjenestene i 
Oslo sees på som en utfordring, da Oslo kommune må bære store utgifter som særlig 
omkringliggende kommuner drar nytte av.  

Frivillige/ideelle aktører som får tilskuddsmidler som er bevilget fra Oslo kommune til 
organisasjoner som driver tilbud for personer med rusproblemer, har kun anslagsvis oversikt 
over hvor stor andel av de som mottar deres tjenester som er utenbystilhørende. Det finnes 
derfor ingen helhetlig oversikt over hvor mange utenbys som mottar tjenester mens de 
befinner seg i Oslo. I det følgende gir vi i hovedsak oversikt over hvor mange utenbys som 
mottar kommunale lavterskeltilbud. 

Hjemreiser 

I 2018 bisto Velferdsetaten med 243 hjemreiser for utenbysbeboere. Dette er et noe lavere 
antall enn tidligere år. Grunnen til dette er reduksjon i oppfølgingstjenester gitt ved Prindsen 
mottakssenter. Ved legevakten bisto de ved 313 hjemreiser, det er noe flere enn året før.  

Hjemreiser 2014 2015 2016 2017 2018 
Fra Legevakten 566 490 300 285 313 
Fra Velferdsetaten 351 373 409 411 243  
Sum 917 863 709 696 556 
Fig 69 Antall hjemreiser med oppfølging 2014-2018 (Kilde Helseetaten og Velferdsetaten) 

Utenbys beboere ved VELs institusjoner  

Det var 139 personer som ikke har bostedsadresse i Oslo som til sammen har hatt 232 
inntak ved rusinstitusjoner i VEL. Kun to inntak var ved annen institusjon enn akutt og 
korttidsinstitusjon. Dette er «gjesteplasser» der det er inngått særskilt avtale og blir 
kostnadsdekket av kommunen bruker bor i. Hele 225 inntak var ved Prindsen 
akuttovernatting.  

Åtte av personene med utenbys-tilhørighet var under 25 år, mens en person var over 70 år. 
75 personer var i aldersgruppen 25 til 39 år.  

100 personer har kun hatt ett inntak i VEL i løpet av 2018, mens 29 personer har to eller tre 
inntak. Ni personer har mellom fire og ni inntak, mens en person har hatt 13 inntak i løpet av 
2018.  

De fleste som får inntak ved akutt- og korttidsinstitusjoner i påvente av hjemreise, har 
bostedsadresse med relativt lang reisetid fra Oslo. Det er svært få med bostedsadresse i 
nærområdene som får vedtak om akuttovernatting. 

Helsefaglige tjenester til utenbysboere 

Det var 101 personer med bostedsadresse utenfor Oslo som hadde konsultasjoner ved 
feltpleien i VEL i løpet av 2018. I tillegg til dette var det 195 personer der bostedstilhørighet 
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var ukjent. Det er grunn til å anta at en del av disse pasientene har bostedsadresse utenfor 
Oslo. Det er langt flere pasienter med ukjent bostedsadresse i 2018 sammenlignet med året 
før, og stabilt antall pasienter med kjent bosted utenfor Oslo. Det er ikke kjent hvor stor andel 
av pasientene ved Urtegata og Sykepleie på hjul som ikke har bostedsadresse i Oslo. 

Ved Sprøyterommet er det ikke anledning til å registrere bostedstilhørighet, og det er derfor 
heller ikke mulig å gi oversikt over antall utenbysbeboere som benytter tiltaket. De ansatte 
ved Sprøyterommet anslår at det i gjennomsnitt henvender seg 2-3 utenbysbeboere hver uke 
med ønske om å benytte Sprøyterommet.  

Tall fra FHI viser at det var en person som ikke var bosatt i Oslo som døde av overdose 
mens de oppholdt seg i Oslo i 2017. 

Uteseksjonen 

420 av tilsammen 1 030 personer Uteseksjonen ga oppfølging til i 2018 var ikke Oslo-
tilhørende, dette utgjør 41 prosent. Asker og Bærum har høyest antall utenbys personer i 
oppfølging, men det er også en stor andel fra andre norske byer som Trondheim, Bergen og 
Drammen.  

Unge og rus ved Helseetaten 

Av i alt 790 henvendelser til tiltaket Unge og rus i 2018, var 330 i forbindelse med unge/unge 
voksne med bostedsadresse utenfor Oslo. Hovedvekten kom fra kommuner nær Oslo. 23 av 
henvendelsene knytter seg til unge under 18 år. Disse kommer fra store deler av landet, men 
en hovedvekt kommer fra kommuner som grenser til Oslo. Særlig Bærum, men også andre 
kommuner i Akershus fylke var representert.   
 
Barnevernvakta 

Barnevernvakta bistår også barn og foreldre med barn som ikke har bostedsadresse i Oslo. I 
2018 var 26 prosent av registreringene knyttet til barn med bostedsadresse utenfor Oslo. 
Mange av disse sakene omhandler savnet barn.  
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22 Ressursinnsats 
 
På oppdrag fra Helsedirektoratet har Sintef kartlagt kommunenes årsverk og ressursinnsats 
innen rus og psykisk helse. Rapporteringen har slått sammen årsverksinnsats knyttet til 
tjenester innen rus og psykisk helse, og det er derfor ikke mulig å hente ut data knyttet til 
årsverksinnsats for rustjenester alene.  

Det er fare for at bydeler og etater har forskjeller i kvalitet i rapporteringen. Det er derfor 
grunn til å stille spørsmål ved om oversikten gir svar på om det er reelle forskjeller mellom 
bydelene i årsverksinnsats i tjenester til voksne og barn, eller om forskjellene til dels også 
kan tilskrives forhold knyttet til gjennomføring av kartleggingen. Det er derfor viktig å ta 
forbehold i vurderingen av informasjonen som fremkommer. 

Som vi ser av figuren under har kommunene i Norge i 2018 30 årsverk for tjenester for 
voksne pr. 10 000 innbyggere. I Oslo er det i 2019 kartlagt at det er 28 årsverk pr. 10 000 
innbyggere.  For årene 2017 og 2018 er ikke årsverk for Velferdsetaten og Helseetaten tatt 
med i oversikten for Oslo, - men årsverkene i etatene er inkludert i 2019. Det ser derfor ut til 
at det er en økning i antall årsverk fra 2018 til 2019 i Oslo. Store deler av denne økningen 
må tilskrives at årsverk i etatene er tatt med. 

Det er store forskjeller mellom bydelene med tanke årsverksinnsats. Den varierer fra ti 
årsverk pr. 10 000 i bydelene Frogner, Nordre Aker og Ullern til 30 årsverk i bydel Stovner.  

  

Tjenester til voksne 
Årsverk   Årsverk pr 10 000 innb. 

2017 2018 2019   2017 2018 2019 
Alna 57 57 65   15 15 17 
Bjerke 46 43 45   19 17 18 
Frogner 59 67 52   12 13 10 
Gamle Oslo 91 91 90   21 20 20 
Grorud 44 49 49   20 22 22 
Grünerløkka 129 130 125   26 26 25 
Nordre Aker 42 43 39   11 11 10 
Nordstrand 43 46 46   11 12 12 
Sagene 116 123 106   32 33 29 
St. Hanshaugen 59 68 75   18 20 23 
Stovner 73 75 74   30 30 30 
Søndre Nordstrand 47 50 52   16 17 18 
Ullern 22 22 27   8 8 10 
Vestre Aker 55 58 45   15 16 12 
Østensjø 91 105 113   24 27 29 
Totalt Oslo 973 1 026 1 489   20 19 28 

Norge         28 30 Ikke publ. 
Figur 70 Årsverk pr bydel innen områdene rus og psykisk helse, tjenester for voksne 2017-2019 (Kilde IS 24/8, 
Sintef) *I 2019 er årsverksinnsats i byomfattende etater i VEL og HEL tatt med. Det var de ikke de to 
foregående årene.  

I figuren nedenfor er utviklingen i årsverksinnsats pr 10 000 innbyggere i de siste 3-årene 
illustrert. Som det fremgår er det noen bydeler som har rapportert økning i antall årsverk, 
dette gjelder bydelene Alna, St Hanshaugen, Søndre Nordstrand, Ullern og Østensjø. Andre 
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bydeler har rapport færre årsverk. Dette gjelder bydelene Frogner, Grünerløkka, Sagene og 
Vestre Aker.  

 
Figur 71 Årsverk pr 10.000 innbyggere for tjenester innen rus og psykisk helse, tjenester for voksne 2017- 2019 
(Kilde IS 24/8, Sintef) 

Når det gjelder årsverksinnsats overfor barn ser vi av figuren nedenfor at kommunene i 
Norge i 2018 i snitt hadde 30 årsverk pr. 10 000 innbyggere. Tilsvarende tall for Oslo i 2019 
28 årsverk. Det er verdt å merke seg at årsverk i Barne- og familieetaten ikke er inkludert i 
dette. Det er derfor grunn til å anta at årsverksinnsatsen i Oslo er høyere enn det som 
fremkommer i oversikten.  

  

Tjenester til barn 
Årsverk   Årsverk pr 10 000 innb. 

2017 2018 2019   2017 2018 2019 
Alna 28 28 28   25 25 25 
Bjerke 13 14 11   17 18 14 
Frogner 9 27 15   13 40 21 
Gamle Oslo 41 45 44   44 48 48 
Grorud 13 14 19   21 23 33 
Grünerløkka 44 44 40   53 51 46 
Nordre Aker 35 38 38   30 33 33 
Nordstrand 17 18 21   14 16 18 
Sagene 11 11 13   17 19 22 
St. Hanshaugen 18 12 17   40 26 36 
Stovner 21 23 22   26 28 28 
Søndre Nordstrand 2 6 18   1 6 18 
Ullern 13 14 21   18 19 29 
Vestre Aker 25 15 15   22 13 13 
Østensjø 34 37 42   29 33 37 
Totalt Oslo 324 324 370   25 26 28 

Norge     .   27 30 ikke publ. 
Fig 72 Årsverk pr 10.000 innbyggere under 18 år, tjenester rus og psykisk helse, tjenester for barn 2017 – 2019 
(Kilde IS 24/8, Sintef).*I 2019 er årsverksinnsats i byomfattende etater i HEL tatt med, men ikke i Barne- og 
familieetaten. Inkludering av kartleggingsdata fra HEL var ikke med de to foregående årene.  
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I bydelene varierer rapporterte årsverk med henholdsvis 13 og 14 årsverk i bydelene Bjerke 
og Vestre Aker, til 48 og 46 i bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka.  

Som vi tidligere har vist er det forskjell i problemomfang i bydelene. Ulikt problemomfang for 
ulike målgrupper bør være med å legge føringer for ressursfordelingen mellom 
tjenestetilbudet i bydelene.  

Nedenfor fremkommer fordelingen av årsverksinnsatsen mellom for tjenester til henholdsvis 
voksne og barn innen rus og psykisk helse.  

 
Fig 73 Årsverksinnsats for voksne og barn pr 10.000 innbyggere, fordelt bydel i 2019 (Kilde IS 24/8, Sintef).  

I bydelene Bjerke, Sagene, Stovner er det noe høyere årsverksinnsats for voksne-. For de 
øvrige bydelene er det høyere årsverksinnsats for barn. Unntak for dette er i bydel Søndre 
Nordstrand, der det er lik andel årsverk for barn og voksne.  
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23 Datakvalitet og metodiske utfordringer 
 

Denne rapporten sammenstiller ulike datakilder og registreringer. Kvaliteten på dataene er 
ulik, og dataene er ikke laget til det formålet rapporten belyser. Innenfor enkelte områder er 
det flere kartlegginger eller rapporteringskrav, f.eks. innen ressurssituasjon og bolig33. Dette 
kan medføre «rapporterings-trøtthet». Dette kan sannsynligvis få særskilt betydning dersom 
de som gjennomfører registreringene ikke får informasjon om hvordan dataene benyttes og 
resultatene av kartleggingen.  

Gjennom denne rapporten er det kun mulig å skjønnsmessig anta hvor mange personer i 
Oslo kommune som mottar tjenester på grunn av rusproblemer. Flere personer som 
kartlegges gjennom BrukerPlan får i tillegg tjenestetilbud fra fastlege, spesialisthelsetjeneste, 
etater og/eller frivillige og ideelle organisasjoner. I helhetlig ruststatistikk har vi ingen 
mulighet til å følge enkeltpersoners vei gjennom de ulike hjelpetilbudene.  

Det er viktige forhold rundt brukerne hvor det i dag finnes lite data. Dette gjelder særskilt for 
områdene arbeid og aktivitet, forebyggende arbeid for barn og unge og bruk av 
lavterskeltjenester i frivillig og ideell regi.  

BrukerPlan 

Kvaliteten av data i som foreligger i denne rapporten er avhengig av at alle relevante 
instanser gjennomfører kartlegging/registrering slik at den omfatter alle i målgruppen. I 
BrukerPlan har ikke alle aktuelle instanser deltatt i kartleggingen, og dermed er det grunn til 
å anta at ikke alle som mottar tjenester med rusproblemer er registrert. I fire bydeler har ikke 
barnevernet deltatt i kartleggingen og dette medfører en underrapportering i aldersgruppen 
16 til og med 17 år.  

Vi ser også at kartleggende instans i BrukerPlan og andelen som er kartlagt varierer fra 
bydel til bydel. Noe av dette kan skyldes at bydelene er ulikt organisert, men det kan også 
være et uttrykk for hvilke instanser bydelen har klart å få med i kartleggingen. 

Kartlegger vurderer brukers fungering innen åtte levekårsområder. Kjennskap til bruker og 
den enkelte ansattes skjønnsmessige vurdering er ulik. Utdanningsbakgrunn, erfaringer, 
personlige oppfatninger og arbeidsplassens kollektive normer vil ha innvirkning på 
vurderingene.  

Data fra fagsystemer 

For data hentet fra fagsystemer kan kvaliteten variere, avhengig både av ansattes 
kompetanse for å sikre korrekte føringer og grad av internkontroll. For føringer i fagsystemer 
VEL ikke har ansvar for, har vi ikke kjennskap til kvaliteten. For en del fagsystemer er 
muligheter for å hente ut rapporter god, mens for andre er dette noe mer komplisert. Dette 
gjør at uttak av data fra fagsystemene kan inneholde feil og mangler, som vi ikke har 
mulighet til å fange opp. I den grad vi er kjent med feil og mangler, er dette kommentert ved 
presentasjonen av dataene. 

                                                            
33 Kommunene rapporterer både til Kostra og IS 24/8 mtp ressursinnsats innen rus og psykisk helse. Når det 
gjelder bolig rapporteres boligsituasjon både gjennom BrukerPlan og Boligsosial kartlegging, - samt hvert fjerde år 
til By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) 
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Når det gjelder barnevernets fagsystem «Familia» er vi avhengig av at bydelen gir aktiv 
godkjenning til at det hentes ut data. I 2018 godkjente kun ni bydeler dette. Som det fremgår 
er det varierende hvor mange og hvilke bydeler som har gitt tillatelse til dette. Det gjør at det 
ikke er mulig å oppsummere noe om forskjeller mellom bydeler og endring over tid.  

Data fra spesialisthelsetjenesten 

Norsk pasientregister er et sentralt helseregister med opplysninger om alle pasienter i 
spesialisthelsetjenesten. 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). Rapporteringsenhetene gjør 
etterregistrering og korreksjoner på datagrunnlaget, og det kan være noe avvik knyttet til 
aktivitetsdataene.   

Ut fra tilbakemeldinger fra sykehusene i opptaksområde fremkommer at det har vært 
sviktende rutiner for registreringer av utskrivningsklare pasienter. Det foreligger derfor ikke 
nødvendige styringsdata for å sikre at kommunen har kvalitet sikrede tall for 
utskrivningsklare pasienter i 2018. 

For å få oversikt over antall unike pasienter ved LAR har Oslo universitetssykehus og 
Akershus universitetssykehus bidratt med data. Det samme gjelder for tvang etter Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 10. Ifølge Helsedirektoratet er kvaliteten av føringer i NPR ikke 
tilstrekkelig god for føringer om tvangsvedtak etter HOL § 10. Det foreligger derfor ikke en 
helhetlig oversikt over dette på landsbasis, og det er heller ikke mulig å trekke ut data derfra 
for Oslo borgere.  

Boligsosial kartlegging 

Boligsosial kartlegging baseres på de ansattes vurdering av brukernes bosituasjon, levekår, 
og livssituasjon. Innholdet i kartleggingen er i stor grad basert på hva brukerne har fortalt den 
ansatte, og vurderingene av alvorlighetsgrad kan variere ut fra ansattes egne vurderinger. 
Organisering og hvilke tjenester som er involvert i kartleggingen kan ha innvirkning for hvor 
mange og hvilke brukere som kartlegges. For å kunne rette opp i eventuelle feil i 
registreringen, får bydelens ledelse egne kartleggingsresultat til kvalitetssikring, for på den 
måte kunne korrigere dersom de ser at noe fremstår feil. Det er som oftest bare helt 
åpenbare feil bydelene fanger opp, så beskrivelsen av metodiske utfordringer over er reell. 

Ressurskartlegging - IS 24/8 

Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for ressurskartlegging gjennom IS/24 8 som 
gjennomføres av Sintef. Kartleggingen skal gi styringsinformasjon til helsemyndighetene, og 
data fra denne kartleggingen benyttes for å vurdere om mål i «Opptrappingsplan for 
rusfeltet» nås. Kartleggingen inneholder til sammen over 300 variabler.  

Kommunene/bydelene rapporterer på rus og psykiske problemer samlet. Det betyr at det 
ikke er mulig å få oversikt over ressursinnsats som kun knyttes til rus. For formålet med 
denne rapporten er dette en svakhet. Ut fra kartleggingen er det ikke mulig å gi en oversikt 
over bydel og kommunens ressursinnsats for personer med rusproblemer.  

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 
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tjenester fordi de har rus og/eller psykisk helseproblem. Deretter må de finne ut hvor mange 
årsverk som er knyttet til behandling og oppfølging. 

Det er en omfattende jobb å fylle ut IS 24/8 skjemaet. De som rapporterer er anbefalt å ta 
kontakt med flere tjenester, enheter og/eller avdelinger som gir bistand og hjelp til personer 
som har psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer, 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. 

Oppsummering datakvalitet 

De største svakhetene ved datakildene kan kort oppsummeres slik: 

• Det er ikke mulig å gi en helhetlig og korrekt oversikt over hvor mange unike personer 
som mottar kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester på bakgrunn av rus eller 
rus og psykiske lidelser fordi de ulike tjenestene har forskjellige fagsystemer som ikke 
«kommuniserer» med hverandre. Mange personer mottar tjenester fra flere aktører, 
mens andre kun mottar tjenester fra en aktør.  

• Kartlegginger gjennom BrukerPlan og Boligsosial kartlegging er avhengig av at alle 
tjenester gjennomfører kartleggingen. Hvilke tjenester som deltar varierer i bydelene. 
Fagpersoner som gjennomfører kartlegginger har ulike vurderinger av 
problemomfang.  

• Kvaliteten i føringer i fagsystemer kan ha variabelt innhold, avhengig av ansattes 
kompetanse og grad av internkontroll. 

• De frivillige og ideelle organisasjonene rapporterer ulikt, og har i stor grad kun anslag 
over hvor mange personer de bistår 
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Vedlegg 
Vedlegg til kapittel 2 Hovedtrekk for Oslo kommune 

 
Figur 1 Levekårsindeks: prosentvis andel kartlagt «rød» og «blålys» dvs med alvorlige 
problembelastning på nesten eller alle levekårsområdene i 2017 og 2019. I denne figuren er 
«rusmidler» og «psykisk helse» vektet mer enn de øvrige levekårsområdene. (Kilde BrukerPlan) 

Figur 2 Vurdering av problemomfang innen alle levekårsområdene i Oslo 2017(Kilde BrukerPlan)

Figur 3 Vurdering av problemomfang innen alle levekårsområdene i Norge 2018(Kilde BrukerPlan) 
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Figur 4 Antall unike dag-, poliklinisk- og/eller døgnpasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 
antall unike pasienter som har vært hos fastleger med diagnosekriterier knyttet til rusproblemer (Kilde 
NPR data og BrukerPlan) 

 

 
Figur 5 Antall bostedsløse kartlagt gjennom boligsosial kartlegging GOBO og BrukerPlan (Kilde GOBO 
og BrukerPlan) 
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Vedlegg til kapittel 4 Demografi, planarbeid og brukermedvirkning 

 

Figur 6 Adel kartlagte som er vurdert å ha henholdsvis rusproblemer og rus- og psykiske problemer 
fordelt bydel 2019 (Kilde BrukerPlan)  

 

 

 
Fig 7 Andel menn og kvinner  kartlagt i BrukerPlan fordelt bydel (Kilde BrukerPlan) 
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Vedlegg til kapittel 7 Bolig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bydel 

 

2019 2018 

Antall kartlagte totalt Antall kartlagte uten bolig Antall kartlagte uten bolig 

Rus ROP Totalt Rus ROP Totalt Rus ROP Totalt 

Alna 18 11 29 16 6 22 21 13 34 

Bjerke 20 27 47 15 20 35 26 10 36 

Frogner 7 2 9 4 2 6 6 5 11 

Gamle Oslo 59 22 81 55 14 69 102 31 133 

Grorud 28 27 55 22 19 41 13 13 26 

Grünerløkka 39 36 75 32 30 62 32 56 88 

Nordre Aker 4  4 4 0 4 3 10 13 

Nordstrand 22 23 45 20 23 43 13 6 19 

Sagene 6 10 16 5 7 12 10 16 26 

St. Hanshaugen 31 30 61 31 23 54 10 10 20 

Stovner 14 29 43 12 24 36 12 29 41 

Søndre Nordstrand 39 51 90 38 37 75 34 18 52 

Ullern  22 22 0 21 21 1 19 20 

Vestre Aker 7 4 11 7 4 11 2 3 5 

Østensjø 9 15 24 9 12 21 15 6 21 

Totalt 303 309 612 270 242 512 300 245 545 
Figur 8 Antall kartlagte totalt og antall kartlagte uten bolig med primærkjennetegn «Rus» og «Rus og 
psykiatri» i 2018 og 2019 fordelt bydel (Kilde Boligsosial kartlegging i Gobo). 

 

 

 

 

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. 
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Primærkjennetegn «Rus og psykiatri» 

Bydel 

Anbefalt boligtype  Anbefalt boform 

Eid 
bolig 

Leid 
privat 
bolig 

Leid 
kommunal 

bolig 
Ordinær Samlokalisert 

Samlokalisert 
med delvis 
bemanning 

Samlokalisert med 
døgnbemanning 

Alna 3 2 6 7  1 3 
Bjerke  2 25 8  10 9 
Frogner   2    2 
Gamle Oslo 1 1 20 16  4 2 
Grorud 1 6 20 17 1 4 5 
Grünerløkka  20 16 24 2 10  
Nordre Aker        
Nordstrand  7 16 12 2 8 1 
Sagene  2 8 9  1  
St. Hanshaugen  8 22 13 1 4 12 
Stovner  3 26 11 5 10 3 
Søndre Nordstrand  6 45 34 1 10 6 
Ullern   22 22    
Vestre Aker   4 1  1 2 
Østensjø   15 9  2 4 
Totalt 5 57 247 183 12 65 49 
Figur 9 Anbefalt boligbehov og anbefalt boform for registrerte med primærkjennetegn «Rus og 
psykiatri» i perioden 1. – 30.4 2019 fordelt på bydel. (Kilde: Boligsosial kartlegging i Gobo). 

 

 1-roms 2-roms 3-roms 4-roms 5-roms 6-roms + Totalt 
Alna 135 415 123 84 45 4 806 
Bjerke 80 99 88 73 3  343 
Frogner 117 282 93 38 9 3 542 
Gamle Oslo 147 944 454 144 10 3 1702 
Grorud 144 175 118 51 7  495 
Grünerløkka 189 749 225 48 16  1227 
Nordre Aker 145 171 90 28 4 1 439 
Nordstrand 43 188 144 31 18  424 
Sagene 491 1305 243 54 3 3 2099 
St. Hanshaugen 61 246 70 34 2  413 
Stovner 32 438 25 66 19 2 582 
Søndre Nordstrand 21 204 113 97 25 6 466 
Ullern 8 98 48 17 14 2 187 
Vestre Aker 110 177 84 54 4 1 430 
Østensjø 146 271 184 69 11  681 
Totalt 1869 5762 2102 888 190 25 10836 
Figur 10 Boligbyggs ordinære boliger fordelt på bydel og størrelse pr 31.12.2018 (Kilde: Boligbygg 
Oslo KF).  
Tallene er inklusive ordinære omsorgsboliger, boliger tilpasset personer med funksjonsnedsettelser og 
Ungbo-boliger men fratrukket Omsorg+boliger. 

 

 

 

 



 
 

90 
 

Vedlegg til kapittel 10 Institusjonsopphold i kommunale rusinstitusjoner 

  Befolkning 18 år 
og eldre 

Prevalens beboere VEL 
2017 

Prevalens beboere VEL 
2018 

Alna 38 293 1,4 1,4 
Bjerke 24 293 2,9 2,7 
Frogner 51 489 2,3 2,2 
Gamle Oslo 45 261 4,1 3,9 
Grorud 21 620 4,3 4,1 
Grünerløkka 50 452 2,8 2,8 
Nordre Aker 39 320 1,3 1 
Nordstrand 39 492 1,8 1,8 
Sagene 37 037 3,4 3,2 
St. Hanshaugen 33 471 2,9 2,9 
Stovner 24 968 2,6 2,7 
Søndre Nordstrand 28 746 2,8 2,9 
Ullern 26 330 1,9 1,5 
Vestre Aker 36 972 1,2 1,2 
Østensjø 38 547 1,7 1,8 
Totalt Oslo 541 340* 2,7 2,6 
Figur 11 Andel av befolkningen over 18 år som har hatt ett eller flere opphold ved rusinstitusjon i VEL 
pr tusen innbyggere i 2017 og 2018. 
*Befolkning i Oslo over 18 år i 2018, som inkluderer Sentrum, Marka og personer uten 
bydelstilhørighet(Kilde SSB) 

Figur 12 Aldersfordeling for personer som har hatt inntak i VEL i perioden 2015 - 2018 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Januar 1 1 1 2 19 

Februar 2 0 0 2 11 

Mars 2 1 0 2 3 

April 3 0 7 7 6 

Mai 2 3 4 45 0 

Juni 2 4 16 22 0 

Juli 2 2 19 17 0 

August 1 7 18 9 7 

September 1 24 8 7 19 

Oktober 1 17 67 82 15 

November 2 16 108 49 15 

Desember 2 2 5 29 25 

Totalt 21 77 253 273 120 

Figur 13 Antall som ikke har fått plass ved akutt- og korttidsinstitusjon på dagtid, fordelt måned for 
årene 2014 – 2018 (Kilde VEL) 
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Bostatus etter opphold i VEL  Akutt og korttidsinstitusjon 
2015 2016 2017 2018 

Egen bolig 87 163 183 231 

Annen avd. samme institusjon 356 345 418 373 

Annen døgnsinst. kommunal/priv 611 562 617 552 

Døgnbehandling spesialisthelsetjenesten 201 157 236 241 

Soning i fengsel 25 31 35 33 

Annet (kjent) 96 57 118 126 

Ukjent 1 669 1742 1 565 1 560 

Bor ved institusjon ved årsskifte 52 143 163 147 

Totalt 3 097 3 200 3 335 3 263 
Figur 14 Bostatus etter opphold i akutt- og korttidsinstitusjoner i VEL i perioden 2015 – 2018 (Kilde 
VEL) 

  

Type institusjon Antall inntak 
Akutt- og korttidsinstitusjoner 1 112 
Korttid rusfri 35 
Omsorg 11 
Rehabilitering aktiv rus 55 
Rehabilitering rusfri 9 
Andre 4 
Totalt antall inntak 1 226 

Figur 15 Antall inntak fordelt type institusjoner for personer med ti inntak eller mer i VEL i løpet av ett 
år (Kilde VEL)  

 

Vedlegg til kapittel 11 Døgnbehandling i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

 
Figur 16 Antall unike pasienter i TSB i perioden 2016 – 2018 fordelt bydel. Inkluderer pasienter i 
døgnbehandling, poliklinisk behandling og dagbehandling (Kilde NPR data) 
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Figur 17 Antall unike pasienter i døgnbehandling TSB i perioden 2016 – 2018 fordelt bydel. (Kilde 
NPR data) 

 

Vedlegg til kapittel 17 Barn, ungdom og unge voksne 

Figur 18 Antall oppfølgingsklienter hvor bydelstilhørighet er kjent, N = 377 (Kilde Uteseksjonen) 
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Vedlegg til kapittel 20 Sentrumsarbeid og byomfattende lavterskeltjenester 

Organisasjonens navn 
Forslag 2018 fra 
byrådet inkl. 
tilleggsinnstilling 

Tilskudd 2018 
etter 
bystyrebehandling  

Blå Kors Norge, Blå Kors Kontaktsenter 4 450 000 4 450 000 

Blå Kors Norge, Steg for Steg 600 000 600 000 

Blå Kors Øst Kvinneutvalg 10 000 10 000 

De Norske Lenker Oslo 79 20 000 20 000 

De Norske Lenker Oslo 89 60 000 60 000 

De Norske Lenker Oslo 89 – prosjekt Norsk Treff 2018 10 000 10 000 

De Norske Lenker Oslo Nord 30 000 30 000 

Familieklubbene I Norge 99 000 99 000 

Forbundet mot Rusgift 30 000 30 000 

Foreningen for Human Narkotikapolitikk 50 000 50 000 

Foreningen Tryggere Ruspolitikk i Oslo 50 000 50 000 

Frelsesarmeen, Fyrlyset 4 600 000 5 600 000 

Frelsesarmeen, Gatefotball Oslo 200 000 200 000 

Frelsesarmeen, Jobben 8 000 000 13 000 000 

Frelsesarmeen, Musikkterapi 99 000 99 000 

Frelsesarmeen, Stedet 1 600 000 1 600 000 

Golf som Terapi 80 000 80 000 

Ja Det Nytter 99 000 99 000 

Landsforbundet mot Stoffmisbruk i Oslo 99 000 99 000 

Maritastiftelsen, Marita Ung 405 000 405 000 

Maritastiftelsen, Maritakafeen 600 000 1 850 000 

Prolar – Nasjonalt forbund for folk i LAR 50 000 50 000 

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, brukermedvirkning 400 000 450 000 

Stiftelsen Evangeliesenterets kontaktsenter 500 000 500 000 

Stiftelsen Fransiskushjelpen, Sykepleie på hjul 1 000 000 1 150 000 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Lønn som Fortjent 2 600 000 3 100 000 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Møtestedet 500 000 500 000 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Natthjemmet 3 750 000 3 750 000 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, SAFIR 460 000 460 000 

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Sporet 50 000 50 000 

Stiftelsen Retretten 810 000 810 000 

Stiftelsen Vålerenga Fotball, Vålerenga gatefotball   100 000 

Sum 26 861 000 39 361 000 

Figur 21 Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner til rusarbeid, innen helse- og sosialsektoren 
2018 (Kilde VEL) 
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