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oppdrag fra Helsedirektoratet.
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INFORMAJON OM BRUKERTILFREDSHETSEVALUERINGEN OG RAPPORTEN

Kompetansesenter rus – Midt-Norge har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en kartlegging av brukererfaringer blant personer med 

rusproblemer – 18 år og eldre – som mottar kommunale tjenester. Kartleggingen gjennomføres i tre delmålinger i et representativt utvalg av 

norske kommuner, hvor den første ble gjennomført i 2017, den andre i 2019, og den tredje gjennomføres i 2020. 

Kommunerapport oversendes deltakende kommuner før nasjonale resultater er publisert. Vi ber kommunene vennligst 
holde resultatene internt og ikke forfølge offentliggjøring eller medieomtale før nasjonal rapport foreligger.  

DETTE ER EN KOMMUNAL RAPPORT FRA UNDERSØKELSEN I 2019
Vi retter en stor takk til kommuner og tjenestetilbydere for innsatsen med rekruttering og gjennomføring av datainnsamlingen. Vi vil også takke 

alle brukerne som tok seg tid til å gi sin tilbakemelding.

Informasjonen ble samlet inn i en avgrenset periode mellom 1. september og 31. oktober 2019. Det var kommunene selv som organiserte 

datainnsamlingen i egen kommune for å best mulig å nå ut til målgruppen for undersøkelsen. Kommunene ble instruert i at alle i målgruppen som 

var i kontakt med kommunens utvalgte enheter innenfor undersøkelsesperioden skulle forespørres om de ønsket å fylle ut spørreskjemaet. 

Kommunene bestemte selv hvilke tjenester de inkluderte i rekrutteringen. 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk region midt har vurdert og godkjent prosjektet for gjennomføring (saksnr. 2017/317). 

Personvernombud for forskning ved St. Olavs Hospital HF har vurdert prosjektet og godkjent dette for gjennomføring.

For mer informasjon om måten undersøkelsen ble gjennomført på, etikk og databehandling, vennligst se nasjonal rapport når den foreligger, les 

mer på våre nettsider, eller ta kontakt med Kompetansesenter rus – Midt-Norge. Denne kommunerapporten ble sendt ut til kommunen før 

nasjonal rapport var ferdigstilt og offentliggjort. Som følge har den heller ingen sammenligning med nasjonale tall.

Side

https://stolav.no/korus/brukertilfredshetsevalueringen
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OM RAPPORT OG RESULTATER
• Resultatene blir presentert som prosentandeler på alle enkeltspørsmål i undersøkelsen.

• Antall svar som ligger til grunn for prosentene vil variere mellom spørsmålene. Det inkluderes informasjon om hvor mange brukere 

som besvarte hvert av spørsmålene. Årsaken til variasjonen er at brukerne kanskje ikke ønsker å svare, men også at de ofte bes om å ta 

stilling til spørsmål etter en skala (slik som i hvilken grad de er fornøyd med noe). I slike tilfeller fjernes kategorier som «ikke aktuelt», «har 

ikke» og tilsvarende før prosentberegning gjøres. Resultatene baseres altså kun på de som mener spørsmålet er relevant for dem.

• På grunn av avrundinger kan summen noen ganger være 101 eller 99 i enkelte figurer (fordi prosenter vises uten desimaler).

• Fordelinger basert på kjennetegn slik som kjønn, alder, utdanning o.l. vises kun for kommuner med 20 eller flere svar. For alle 

enkeltresultater er det en nedre grense på 5 svar for at prosentresultater vises. Dersom et spørsmål har for få svar til at prosentfordeling 

vises, vil varianter av n/a og «for få svar» være oppgitt. 

• Rapporten inneholder standardiserte og generelle beskrivelser av temaer uten tilpasning til kommunens resultater. 

• Resultatene er ikke nødvendigvis representative for brukerne i kommunen. Tilbakemeldinger fra kontaktpersoner i kommuner som bidro 

i undersøkelsen kan tyde på at brukere med god funksjon i større grad deltok. 

• Antall brukere som har svart kan være langt unna det reelle antall personer i målgruppen i kommunen. Sammenlignet med nasjonale 

tall for antall brukere kartlagt i BrukerPlan, synes det slik at ca. 10% av brukerne i deltakende kommuner i gjennomsnitt besvarte skjema i 

den nasjonale undersøkelsen. Dette påvirkes også av hvilke tjenester som deltok i rekrutteringen, tidsrommet rekruttering pågikk, og antall 

brukere som var innom tjenestene. Deltakelse vil variere i kommunene, og kan være langt bedre i deres kommune.

• Hver bruker kan utgjøre en stor prosentandel i kommuner med få brukere eller få svar. Selv få brukere kan da endre resultatene mye. 

• Se gjerne resultatene i denne rapporten i sammenheng med BrukerPlan-resultater (BrukerPlan 2018) om kommunen har gjennomført 

den kartleggingen. Mens denne rapporten er en tilbakemelding fra brukerne, er BrukerPlan de ansattes vurdering av brukernes situasjon og 

behov. 

• For kommuner som har deltatt både i 2017 og 2019 må endringer tolkes med omhu, da det kan være få besvarelser sammenlignet med 

det totale antallet brukere i kommunen.

• Se gjerne nasjonale rapporter (en kvantitativ og en kvalitativ) når de foreligger for mer diskusjon og analyse rundt resultatene

Side
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Brukertilfredshet

Side

Brukernes erfaringer og tilfredshet med helsetjenestene blir i økende grad vurdert som et sentralt mål for kvalitet. Både hos norske myndigheter (Helse- og 

Omsorgsdepartementet, 2012) og internasjonalt (WHO, 2000) vises det til brukertilfredshet som et mål på kvalitet i sentrale styrings- og veiledningsdokumenter. 

Utbredelsen til brukertilfredshet som mål på kvalitet er forankret i forskning rundt sammenhengene mellom behandlingsutfall og tilfredshet med tjenestene. Innenfor 

rusfeltet har man sett en positiv sammenheng mellom høy brukertilfredshet og påvirkning på sentrale livsområder, som for eksempel rusmestring og symptomlindring 

(Marchand et al., 2011; Thylstrup, 2011). 

Brukertilfredshet er et viktig supplement til mer tradisjonelle kvalitetsindikatorer (som for eksempel tid i behandling og rusfrihet etter behandling) for tjenester knyttet til 

rusproblematikk (Trujols et al., 2014). I Norge har Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomført nasjonale målinger av pasienterfaringer blant pasienter innlagt til 

døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (Haugum et al., 2016). Undersøkelsene viste at pasientene var mest tilfreds på områdene som omhandler 

måten de blir tatt imot på og personalet/behandlerne, mens de var minst fornøyd med områdene som omhandlet ettervern og oppfølging fra kommunen etter utskriving 

(Haugum et al., 2016). 

Tidligere forskning har også funnet at det ofte ikke er samsvar mellom hvordan fagpersonell og brukere vurderer tjenestene (Trujols et al., 2011; Rise et al., 2013; 

Trujols et al., 2014). Mangelen på samsvar er med på å understøtte behovet for å få frem erfaringene til brukerne på en systematisk måte. Erfaringene vil gi kunnskap 

som kan brukes til mer målrettet kvalitetsforbedring av tjenestene, og kan også bidra til å bedre sammenhengen mellom tjenesteinnretning og brukernes behov. 

Brukermedvirkning er en faglig og politisk målsetting for helsetjenesten, og et av hovedmålene i Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) er «å sikre reell 

brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet». Det kommunale 

tjenesteapparatet har det overordnede ansvaret for oppfølging av personer med rusproblematikk, og kommunene vil i større grad fremover få ansvar for å følge opp 

denne gruppen (Helsedirektoratet 2014; jf. St.meld. nr. 47 (2008-2009). For å imøtekomme det økte oppfølgingsansvaret, er det behov for å innhente systematisk 

kunnskap om brukernes erfaringer med tjenestene som tilbys i kommunene. Formålet med denne rapporten er å kartlegge brukererfaringer med kommunale tjenester 

blant personer med rusmiddelproblemer i alderen 18 år og eldre. 

Det er laget et evalueringsprogram for å følge effektene av opptrappingsplanen på rusfeltet (Proposisjon 15 S, 2016-2020) etter hvert som den gjennomføres. 

Evalueringen av opptrappingsplanen ledes av Fafo og gjennomføres i samarbeid med samfunnsøkonomisk analyse AS og Ipsos. Som del av det samlede 

evalueringsprogrammet har Kompetansesenter rus – Midt-Norge fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide og gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse blant 

personer med rusmiddelproblemer som benytter kommunale tjenester. 

Nasjonale rapporter fra undersøkelsen vil publiseres av Helsedirektoratet våren 2020. Dette er en kommunal rapport med kommunale resultater. 
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BAKGRUNNSINFORMASJON: KJØNN OG SIVILSTATUS

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side
Kommentar: Kategori «annet» på spørsmål om kjønn ble tatt ut av kommunerapporter 

som følge av få svar.

31

69

Kvinne Mann

Kjønn (196 svar)

3

89

3 5

Gift/Registrert partner Enslig/ugift Samboer Enke/enkemann

Sivilstatus (193 svar)
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BAKGRUNNSINFORMASJON: ALDER

1

9

19

27

23
22

under 23 år 23-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år og eldre

Gjennomsnittsalderen blant brukerne som besvarte undersøkelsen var 48,0 år

Alder (167 svar)

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side
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BAKGRUNNSINFORMASJON: UTDANNING

6

35

44

15

Barneskole Ungdomsskole Videregående skole Høyskole/universitet

Høyeste fullførte utdanning (190 svar)

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side
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BAKGRUNNSINFORMASJON: TIL DAGLIG

3

6

7

6

2

56

17

5

Har en fulltidsjobb

Har en deltidsjobb

Er arbeidsledig

Er under utdanning

Er sykemeldt

Er uføretrygdet

Mottar arbeidsavklaringspenger

Er i arbeidsrettet tiltak

Hva gjør du til daglig? (194 svar)

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side
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BAKGRUNNSINFORMASJON: BARN

Kommentar: Figur som omtaler omsorg for barn er beregnet utfra de som oppgir å ha barn. 

Brukerne kan ha barn som er voksne som de sånn sett ikke har omsorg for. 

47
53

Ja Nei

Har barn (196 svar)

8

92

Har omsorg (heltid eller deltid) Har ikke omsorg for barn

Har omsorg for barn (90 svar)

Kun blant de som har barn

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side
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Rusmiddelbruk

Hallusinogene

Benzodiazepiner
Opioider
Heroin

Amfetamin
Kokain
Khat

LSD

Sopparter

Ecstasy
MDMA

Ketamin

Marihuana/
Hasj
NPS

Alkohol
Løsemidler

Alkohol

En liten del av befolkningen har et høyt forbruk av rusmidler, særlig av alkohol. Alkoholkonsumet i Norge har 

økt betydelig i løpet av de siste 15 årene. Antallet stordrikkere antas å øke med økt alkoholkonsum. Alkohol 

er det rusmidlet som forårsaker flest sosiale og helsemessige skader, og er den nest viktigste risikofaktor for 

sykdom og tidlig død i industrialiserte land (Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring). 

Illegale rusmidler

Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. 

Gjennom sin virkning på hjernefunksjon forårsaker rusmidlene forandringer i stemningsleie, 

sanseoppfatning og læreevne. Rusmidler er generelt enten stimulerende, dempende, eller de gir 

hallusinasjoner, eller de har overlappende effekter. 

Misbruk av alkohol og/eller illegale rusmidler vil kunne gå betydelig 

utover daglig fungering og/eller relasjonen til andre. Misbruk (DSM-IV) 

kan være gjentatt bruk med risiko for fysisk skade, svikt i ansvar og 

plikter, gjentatte legale problemer, eller fortsatt bruk tross de 

konsekvenser for relasjoner og sosiale problemer det gir. Skadelig bruk 

(ICD-10) er i hovedsak knyttet til fysisk og psykisk helseskade forårsaket 

av rusmiddelbruk og ikke knyttet til avhengighet. Det kan være 

somatiske problemer slik som hepatitt, eller psykiske problemer slik som 

episoder med depressive lidelser etter betydelig forbruk. Skadelig bruk 

kan gi mye helseskade uten at det behøver å foreligge et 

avhengighetssyndrom. I motsetning til skadelig bruk krever det en viss 

tid før et avhengighetssyndrom oppstår (ICD-10). Avhengighet kan etter 

hvert knyttes til lyst, tvang, kontrollproblem, abstinenser, økt toleranse 

og økt forbruk, økende likegyldighet, eller fortsatt bruk tross åpenbare 

tegn til skadelige konsekvenser.

Det er behov for gode systemer for ansvarsfordeling og 
samhandling, kompetanse om kartlegging av problematisk bruk 
av rusmidler (www.snakkomrus.no), og kompetanse om 
vurdering av risiko- og beskyttelsesfaktorer. 

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

6

72

52

38

25

25

31

11

9

Ikke brukt noen rusmidler

Alkohol

Marihuana/hasj

Medikamenter, Benzodiazepiner

Medikamenter, Opiater

Heroin/morfinstoffer

Kokain/amfetamin

MDMA

Andre rusmidler

Det var 94 % av brukerne som oppgav å ha brukt et rusmiddel siste år. I gjennomsnitt 
brukte de 2,5 av de navngitte rusmidlene

Bruk av rusmidler siste 12 måneder (186 svar)

Spørsmål om rusmidler?

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/2-definisjoner-metode/2.3-rusdiagnoser-icd-og-dsm
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/2-definisjoner-metode/2.3-rusdiagnoser-icd-og-dsm
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/2-definisjoner-metode/2.3-rusdiagnoser-icd-og-dsm
http://www.snakkomrus.no/
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KOMMUNALE TJENESTER: TJENESTEMOTTAK

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

80

32

4

65

13

18

4

10

18

48

9

3

7

16

9

11

Fastlege

Psykisk helsetjeneste i kommunen

Helsestasjon

NAV/NAV sosialtjenesten

Arbeidstiltak eller opplæringstiltak

Boligoppfølgingstjeneste

FACT/ACT eller andre oppsøkende tjenester

Omsorgsinstitusjon

Psykolog i kommunen

Rustjeneste/Ruskonsulent

Støttekontakt/treningskontakt

Barnevern

Aktivitetstilbud/dagsenter

Hjemmesykepleie

Lavterskeltjeneste/feltpleie/MO-senter

Annen tjeneste

Har mottatt tjenesten siste år, flere kryss mulig (193 svar)

Tjenestene må drive aktivt informasjonsarbeid 

og ha lett tilgjengelige tjenester, ofte i langt 

større grad enn ved somatiske sykdommer.

Kommunen bør tilby et variert utvalg av 

lavterskeltilbud, som del av sitt helhetlige 

tjenestetilbud.

Psykologkompetanse bør inngå i kommunens 

tjenestetilbud. 

Brukerstyrte tilbud, ambulante og aktivt 

oppsøkende tjenester, hvor kommune og 

spesialisthelsetjenesten arbeider sammen om å 

gi samtidige tjenester, bør tas i bruk og 

videreutvikles til brukere med alvorlige og 

langvarige lidelser.

Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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KOMMUNALE TJENESTER: FORNØYD MED TJENESTEN SOM GAV SKJEMA

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

87

71

72

80

88

0

0

73

94

0

50

Psykisk helsetjeneste (n=15)

Rustjeneste/Ruskonsulent (n=17)

NAV (n=46)

Aktivitetstilbud/dagsenter (n=5)

Bolig og boligoppfølgingstjeneste (n=8)

FACT/ACT, eller andre oppsøkende tjenester (n/a)

Lavterskeltjeneste, feltpleie, MO-senter (n/a)

Erfaringskonsulent (n=44)

Helse- og omsorgstjenester (n=18)

Rehabilitering, ettervern, LAR (n/a)

Annen tjeneste (n=6)

Andel som var fornøyd med tjenesten de mottok skjema fra

Kommentar til figuren: Brukerne kunne med egne ord beskrive tjenesten som gav dem skjema (inviterte de til å delta). En del av brukerne formidlet lokale kallenavn eller 

særegne navn på tjenester i sin kommune. Disse ble sortert på kategoriene over der hvor vi kunne finne en klar beskrivelse av tjenesten. Noen tjenester måtte utelates 

som følge av dette. Andre tjenester ble slått sammen fordi for få brukere gav tilbakemelding på den spesifikke tjenesten. Til eksempel består Helse- og omsorgstjenester i 

all hovedsak av miljøtjeneste, hjemmesykepleie, helsestasjon, sykehjem, eller omsorgsinstitusjon. Brukere som svarte at de «ikke ønsker å svare» ble tatt ut av 

prosentberegningen. Kun søyler som har minst 5 svar fra brukere tilknyttet den aktuelle tjenesten vises i figuren.
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KOMMUNALE TJENESTER: OVERORDNET VURDERING AV TJENESTENE

Hovedansvaret for å ivareta personer med rusmiddelproblemer ligger hos de kommunale tjenestene

Ved langvarige og alvorlige problemer vil også spesialisthelsetjenesten ha en rolle i bruker- og pasientforløpet. Tidlig, god og tilpasset behandling og systematisk 

oppfølging kan hindre forverring og legge til rette for bedringsprosesser. Systematisk oppfølging av brukeren er avgjørende for et godt forløp, og forutsetter et tillitsfullt og 

forpliktende samarbeid med bruker, pårørende, innad i tjenesten og mellom tjenestenivåene (Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring).

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

4 9 21 39 28
Alt i alt, er tjenestene du har mottatt fra kommunen

tilfredsstillende?
(184 svar)

13 15 25 29 19Synes du kommunen har blitt bedre til å hjelpe deg over tid? (172 svar)

5 13 34 27 21
Bidrar tjenestene du får fra kommunen til at du mestrer

hverdagen bedre? (186 svar)

Overordnet vurdering av tjenestene

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

Kommentar: Brukere som svarte «vet ikke» eller «ikke aktuelt» er tatt ut av 

prosentberegningen. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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Hovedmål 1 for opptrappingsplanen på rusfeltet (2016-2020) er å sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere 

medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet. 

Grad av involvering og brukermedvirkning vil henge sammen med hvor godt tilpasset tjenestetilbudet er og hvilket utfall det vil gi. Tjenestene bør utformes og tilrettelegges 

slik at det foreligger ulike tilbud og reelle valgmuligheter for brukeren. Et nært samarbeid med brukerne og deres pårørende i utvikling og organisering av tjenestene er en 

forutsetning for å etablere gode brukertilpassede tilbud. 

BRUKERMEDVIRKNING: INNFLYTELSE PÅ TJENESTENE
Økt brukerinnflytelse fordrer at alle tjenester og utøvere har en systematisk tilnærming til samarbeidet med brukeren, både i den enkeltes behandling / bedringsprosess og 

i utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring.

Brukeren har en rett, men ingen plikt til å delta i utformingen av tjenestetilbudet, og tjenesteutøver skal respektere brukerens ønsker

Brukere som i første omgang avslår å delta i prosessen, bør inviteres inn på nytt ved en senere anledning. Brukermedvirkningens utgangspunkt er at tjenestetilbudet så 

langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient og bruker. Brukerens behov, ønsker og vurderinger bør legges til grunn ved valg av behandling og tjenestetilbud. 

Tjenestene har plikt til å yte faglig forsvarlige tjenester, og ved uenighet har forsvarlighetskravet forrang. Brukeren skal like fullt få anledning til å medvirke underveis, og 

tjenestene må ikke ytes uten samtykke. Tilsetting av medarbeidere med brukererfaring styrker brukerperspektivet i tjenestene. (Helsedirektoratet 2014. Sammen om 

mestring).

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

8 13 22 37 20
I hvilken grad har du hatt innflytelse på utformingen av de

tjenestene du har mottatt? (182 svar)

Innflytelse på tjenestene

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

Kommentar: Brukere som svarte «ikke aktuelt» er tatt ut av prosentberegningen. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1ab211f350b34eac926861b68b6498a1/no/pdfs/prp201520160015000dddpdfs.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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BRUKERMEDVIRKNING: INDIVIDUELL PLAN

Pasient og bruker med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til, og bør oppfordres til å få utarbeidet individuell plan (IP)

Kommunene skal på selvstendig grunnlag vurdere behovet for IP, og ikke avvente en søknad fra bruker eller pårørende. Bruker og pårørende kan ta initiativ til at det 

utarbeides en IP, men det er kommunen som har ansvaret for både å initiere, utarbeide og koordinere planarbeidet.

Individuell plan (IP) er brukerens egen plan. IP skal utarbeides sammen med bruker og gjenspeile brukerens behov, ønsker og mål. Planen utløser ingen rettskrav på 

bestemte tjenester, og gir ikke brukeren rettigheter ut over det som følger av regelverket for helse- og omsorgstjenester. Planen skal bidra til at brukeren får et helhetlig, 

koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, og er en viktig premiss når det fattes vedtak om tjenester. Individuell plan skal ikke utarbeides uten samtykke fra brukeren 

eller den som kan samtykke på vegne av brukeren. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning brukeren og pårørende selv ønsker det.

Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

13 14 36 29 9Er du tilfreds med din Individuelle Plan?

43 % av brukerne oppgav at de hadde en individuell plan

(80 svar)

Individuell Plan

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

12 16 26 31 15Er din individuelle Plan viktig for den hjelpa du får? (81 svar)

Kommentar: Brukere som svarte «har ikke» på spørsmål om de har individuell plan er 

tatt ut av prosentberegningen. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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BRUKERMEDVIRKNING: ANSVARSGRUPPE

Ansvarsgruppe

Ansvarsgruppen består av brukeren, eventuelt pårørende og de sentrale tjenesteyterne, og har som oppgave å planlegge, følge opp og samordne innsatsen fra de 

involverte tjenestene. Den bør klargjøre rolle- og oppgavefordeling mellom deltakerne i gruppen. Ansvarsgruppen ledes som regel av koordinator eller av brukeren selv. 

Øvrige bidragsytere i ansvarsgruppen drøftes og avklares med bruker, og tilpasses dennes behov. Noen bidragsytere deltar på alle møtene, andre møter ved behov og 

orienteres om prosessen via referater. Hvis det foreligger en individuell plan, bør den være utgangspunkt for arbeidet i ansvarsgruppen. Etablering av ansvarsgruppe er 

ikke lovpålagt, men det anbefales som en god arbeidsform når det er flere tjenesteytere som er involvert og det er behov for å koordinere innsatsen rundt den enkelte 

bruker.

Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring

Brukermedvirkning sikres blant annet gjennom individuell plan, ansvarsgruppe og opprettelse av koordinator.  Tjenestene har plikt til å legge til rette for brukermedvirkning 

og bør oppfordre brukerne til å medvirke. Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring.

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

11 9 23 37 21Er du tilfreds med din ansvarsgruppe?

61 % av brukerne oppgav at de hadde en ansvarsgruppe

(112 svar)

Ansvarsgruppe

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

Kommentar: Brukere som svarte «har ikke» på spørsmål om de har ansvarsgruppe er 

tatt ut av prosentberegningen. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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Koordinator

Koordinatoren skal sørge for framdrift i arbeidet med IP, nødvendig oppfølging av den enkelte bruker, og bidra til at brukeren får et sømløst tilbud. Hun eller han skal sikre 

nødvending samarbeid med spesialisthelsetjenestene eller andre tjenesteutøvere i utarbeidelse og oppfølging av planen. Kommunen har plikt til å tilby koordinator for 

pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, uavhengig av om de ønsker å få utarbeidet individuell plan.

Helse- og omsorgspersonell, ansatte på NAV-kontoret og andre kan være koordinator. Koordinatoren skal oppnevnes i samråd med brukeren eller den som kan samtykke 

på vegne av vedkommende. En navngitt person som har hovedansvaret for oppfølging og samordning av tjenestetilbudet, synes å bidra til bedre kontinuitet, stabilitet og 

trygghet for brukeren og pårørende. Erfaringskunnskap viser at en god relasjon mellom bruker og koordinator i planarbeidet har stor betydning for brukeren.

Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring

BRUKERMEDVIRKNING: KOORDINATOR
Brukermedvirkning sikres blant annet gjennom individuell plan, ansvarsgruppe og opprettelse av koordinator.  Tjenestene har plikt til å legge til rette for brukermedvirkning 

og bør oppfordre brukerne til å medvirke. Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring.

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

7 6 15 43 29
Hvis du har en kontaktperson som koordinerer tjenestene dine, er

du tilfreds med samarbeidet?

73 % av brukerne oppgav at de har en kontaktperson som koordinerer tjenestene deres

(138 svar)

Koordinator - og tilfredshet med samarbeidet

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

Kommentar: Brukere som svarte «har ikke» på spørsmål om de har koordinator er tatt 

ut av prosentberegningen. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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BRUKERMEDVIRKNING: GOD OG FORSTÅELIG INFORMASJON

Tjenestenes plikt til å gi tilpasset informasjon gjelder uavhengig av om brukeren kan eller ønsker å medvirke i prosessen. Brukeren kan også oppfordres til å ta kontakt 

med familie, venner eller bruker-organisasjoner, og hvis ønskelig invitere dem inn i prosessen som en støtte.

Tjenesteutøver skal gi faglig baserte råd og nødvendig og tilstrekkelig informasjon om tjenestetilbudet, slik at bruker er kjent med eventuelle konsekvenser av valgene. 

Tjenesteutøver må være lydhør overfor brukeres ønsker, mål og oppfatning av situasjonen. Målet er at bruker og tjenesteutøver enes om hva som er et egnet 

tjenestetilbud.

Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

5 13 32 34 16
Har du fått informasjon om innholdet i tjenestene på en måte

som du forstår? (183 svar)

Informasjon

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

18 18 29 25 11
Har du fått informasjon om frivillige tjenester du kan benytte deg

av?
(177 svar)

23 12 33 24 8Har du fått god informasjon om Individuell Plan (IP)? (150 svar)

Kommentar: Brukere som svarte «vet ikke» eller «ikke aktuelt» er tatt ut av 

prosentberegningen. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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Pårørende

Pårørende er en ressurs og bør møtes som en samarbeidspartner ut fra den rollen de innehar, og samtidig sikres nødvendig støtte og avlastning. Barn som pårørende 

skal ivaretas ut fra sine egne behov – og er et ansvar for både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Brukerens medvirkningsrett innebærer ikke bare rett til selv å 

medvirke, men også rett til å be om at andre får være til stede når helse- og omsorgstjenester ytes. Det skal mye til for at brukerens ønske ikke skal imøtekommes. Når 

brukeren mangler samtykkekompetanse vil pårørende kunne ha selvstendig rett til medvirkning. Pårørende har ofte inngående kjennskap til brukerens bakgrunn, 

ressurser og problemer. De kan bidra med forslag til løsninger og formidle kunnskap om forhold som er lite synlige for tjenesteutøver. Hvis forholdet mellom brukeren og 

pårørende er vanskelig, bør helse- og omsorgspersonell vurdere om de kan bedre situasjonen. Samtykke til å involvere pårørende bør drøftes jevnlig med brukeren.

Pårørende til mennesker med rusmiddel- eller psykiske helseproblemer skal sikres nødvendig støtte og avlastning. Barn som pårørende skal ivaretas ut fra sine egne 

behov – og er et ansvar for både kommunen og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring

BRUKERMEDVIRKNING: PÅRØRENDE

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

26 18 31 17 8
Opplever du at kommunen du oppholder deg i legger til rette for

involvering av dine pårørende? (107 svar)

Involvering av pårørende

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

38 18 24 11 10
Opplever du at kommunen du oppholder deg i gir tilbud, støtte eller

hjelp til dine pårørende?
(93 svar)

47 13 20 9 11
Opplever du at kommunen du oppholder deg i gir tilbud om

samtaler med deg om barna dine
(45 svar)

60 15 11 7 6Er dine pårørende involvert i din ansvarsgruppe? (98 svar)

Kommentar: Figur som samtaler om barn er beregnet utfra de som oppgir å ha barn. 

Brukere som svarte «vet ikke» eller «ikke aktuelt» er tatt ut av prosentberegningen. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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Hovedmål 3 for opptrappingsplanen på rusfeltet (2016-2020) er at alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat. Det er behov for at tjenesteapparatet 

er tilpasset brukernes behov. Et mer tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat er et sentralt satsningsområde i opptrappingsplanen, og vil bidra til at flere får den 

hjelpen de trenger enten det gjelder forebygging, behandling eller oppfølging/rehabilitering. Det er særlig behov for styrking av tjenestetilbudet til brukere med rus-, 

psykisk helse-, vold og traumerelaterte problemer, og at deres rettigheter sikres på lik linje med andre bruker- og pasientgrupper. 

RETT HJELP TIL RETT TID

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

4 10 30 35 21I hvilken grad opplever du å få den hjelpa du trenger? (186 svar)

Rett hjelp til rett tid?

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

3 9 27 41 20
I hvilken grad opplever du at du får hjelp når du har behov for

det?
(187 svar)

4 9 26 42 19Er tilgjengeligheten til tjenestene tilfredsstillende? (191 svar)

Kommentar: Brukere som svarte «ikke aktuelt» er tatt ut av prosentberegningen. 

God tjenestetilgjengelighet er avgjørende for rask oppfølging og behandling

Tjenester som ikke holder tilfredsstillende kvalitet, ikke ytes i tide eller i tilstrekkelig omfang, bryter med kravet til faglig forsvarlighet. Noen har mistillit til 

tjenesteapparatets evne til å hjelpe, er redd for stigmatisering, benekter eget problem eller har manglende tro på egen evne til endring. Offensive informasjonsstrategier, 

tilgang til tjenester via internett, oppsøkende og ambulante tjenester eller lavterskeltilbud gjør det enklere å finne fram til og benytte seg av tilbudene. Helsedirektoratet 

2014. Sammen om mestring

https://www.regjeringen.no/contentassets/1ab211f350b34eac926861b68b6498a1/no/pdfs/prp201520160015000dddpdfs.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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SAMARBEID MELLOM TJENESTER

Hovedmål 2 for opptrappingsplanen på rusfeltet (2016-2020) er å sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig. Det er 

behov for å komme tidligere inn i forhold til personer som står i fare for å utvikle rusproblemer. For å oppnå dette må det bygges kompetanse og trygghet i tjenestene som 

skal identifisere og følge opp personer som har eller står i fare for å utvikle rusproblemer. Bedre koordinering og samhandling både i kommunen og mellom kommunen og 

andre tjenester og sektorer er en viktig forutsetning for gode tjenester knyttet til både forebygging, behandling og oppfølging/rehabilitering. Tidlig innsats ovenfor barn og 

unge som står i fare for eller har utviklet et rusproblem anses som spesielt viktig. 

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

11 15 25 30 19Om du mottar hjelp fra flere tjenester, samarbeider disse godt? (141 svar)

Samarbeid mellom tjenester

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

17 22 21 26 15
Vil du si at samarbeidet omkring LAR behandlingen din fungerer

godt?

Det var 42 % av brukerne som svarte at de er i LAR

(78 svar)

Samarbeid omkring legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Ikke i det hele tatt I liten grad i noen grad i stor grad i svært stor grad

Kommentar: Brukere som svarte «vet ikke» eller «ikke aktuelt» på første spørsmål; og «er 

ikke i LAR» eller «ikke aktuelt» på andre spørsmål, er tatt ut av prosentberegningen. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1ab211f350b34eac926861b68b6498a1/no/pdfs/prp201520160015000dddpdfs.pdf
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VURDERING AV ANSATTE I TJENESTENE

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

69

10
17

4

Nei Ja, en gang Ja, noen ganger Ja, mange ganger

Har du, i løpet av det siste året blitt behandlet nedlatende eller krenkende av ansatte i den 
kommunen du bor i? (193 svar)
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VURDERING AV ANSATTE I TJENESTENE

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

2 11 20 38 30
Opplever du at personene som har ansvar for oppfølgingen din

har forstått din situasjon? (186 svar)

Vurdering av ansatte i tjenestene

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

4 12 19 42 23
Har du fått nok tid til samtaler og kontakt med de som har ansvar

for oppfølgingen din?
(182 svar)

4 7 14 43 33Har du tillit til personene som er ansvarlig for oppfølgingen din? (181 svar)

23 12 41 42
I hvilken grad blir du møtt med høflighet og respekt av ansatte i

tjenestene?
(187 svar)

Det kan ta tid å bygge opp en tillitsfull relasjon, særlig når problemene er forbundet med skam eller lovbrudd. Erfaringskunnskap viser at en god relasjon mellom bruker og 

koordinator i planarbeidet har stor betydning for brukeren. Behandlingsalliansen er blant de sentrale fellesfaktorene og kjennetegner relasjonen mellom bruker og 

tjenesteutøver, hvor de to har etablert en felles forståelse av hva det skal arbeides med, og hvordan det skal gjøres. En god relasjon hviler på tillit, samhandling, trygghet, 

troverdighet og likeverd. Behandlingsalliansen er ikke et mål, men er et virkemiddel for å nå et mål. For å kunne etablere en allianse bør brukeren oppleve at 

tjenesteutøveren har forståelse, respekt og empati for hans eller hennes problem og livssituasjon. Brukeren bør ha tro på at tjenesteutøveren kan bidra til økt mestring av 

problemet. Tjenesteutøveren bør på sin side oppleve at brukeren viser respekt for hans eller hennes kompetanse og mulighet til å støtte. Brukeren bør vise interesse for

å gå inn i problemet og bidra til bedring. Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring

Kommentar: Brukere som svarte «ikke aktuelt» er tatt ut av prosentberegningen. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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Hovedmål 4 for opptrappingsplanen på rusfeltet (2016-2020) er at alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. Å ha en aktiv og meningsfull tilværelse er en 

nødvendig forutsetning for å mestre eller oppnå best mulig kontroll over forhold i sitt eget liv. Uten at disse forholdene er på plass har den enkelte dårlige forutsetninger for 

nyttiggjøre seg av helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Å ikke ha bolig eller meningsfulle aktiviteter i hverdagen oppgis ofte som årsaker til tilbakefall etter behandling. 

NETTVERK OG FRITID

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

32 27 26 11 4Har du fått tilfredsstillende hjelp til å etablere sosialt nettverk? (140 svar)

Hjelp med nettverk, fritid og rusmestring

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

20 22 29 20 9
Har du fått praktisk hjelp fra tjenestene til å komme i gang med

meningsfulle fritidsaktiviteter?
(143 svar)

12 13 29 28 19
Har du fått tilfredsstillende hjelp til å redusere/mestre

rusmiddelproblemer?
(165 svar)

Tjenesteapparatet bør informere og oppmuntre brukerne til å ta kontakt med brukerorganisasjonene, brukerstyrte sentre, selvhjelpsgrupper eller andre frivillige 

organisasjoner, og eventuelt bidra til å opprette kontakten. Lokalt rus- og psykisk helsearbeid skal bidra til flere friske leveår for befolkningen og redusere negative 

konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for den enkelte, for tredjepart og for samfunnet. Arbeidet skal bidra til å bedre levekårene for personer som 

har et rusmiddel- eller psykisk helseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen og fremme mestring av eget liv. Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring

Kommentar: Brukere som svarte «ikke aktuelt» er tatt ut av prosentberegningen. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1ab211f350b34eac926861b68b6498a1/no/pdfs/prp201520160015000dddpdfs.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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JOBB, UTDANNING OG ØKONOMI

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

27 13 29 19 12Har du fått praktisk hjelp fra tjenestene til å komme i arbeid? (92 svar)

Hjelp med jobb, utdanning og økonomi

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

40 17 19 13 12
Har du fått praktisk hjelp fra tjenestene til å komme i gang med

utdanning?
(78 svar)

15 20 25 28 12
Har du fått praktisk hjelp fra tjenestene til å mestre økonomien

din?
(156 svar)

Utdanning og arbeid fremmer god helse, innflytelse og selvstendighet, og har betydning for den enkeltes økonomi

Forhold som utdanning, yrke og økonomi påvirker risikoen for å utvikle rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser. Samtidig har disse forholdene også stor betydning 

for å håndtere vanskene når de først har oppstått. Mange med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer står helt eller delvis utenfor utdanningsforløp og 

arbeidsliv. Mange av dem vil og kan delta i utdanning og ordinært arbeid, hvis de gis mulighet. 

Tjenestene skal forebygge og redusere problemutvikling og fremme brukerens mestring av eget liv, herunder bolig, arbeid, hindre frafall i skole, sosial inkludering, 

personlig økonomi, hjelp i bolig m.m. Individuell jobbstøtte (IPS), som integrerer mennesker med psykiske helseproblemer i ordinært arbeid, bør utvikles og benyttes. 

Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring

Kommentar: Brukere som svarte «ikke aktuelt» er tatt ut av prosentberegningen. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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BOLIG OG BOSITUASJON

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

48

2

2

1

24

14

4

5

Egen privat bolig (eier eller leier)

Bor på hospits/hybelhus/hotell

Bor hos foreldre

Bor tilfeldig hos venner eller bekjente

Kommunal bolig med eget tilknyttet personale

Bor på en institusjon eller lignende

Er uten fast bolig

Annen bosituasjon

Hvordan er din nåværende bosituasjon? (192 svar)

Bolig er avgjørende for helse, selvstendighet og deltakelse

Personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer er overrepresentert blant de bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen bør sørge 

for at alle innbyggerne har gode og trygge boforhold. Det bør utarbeides en boligsosial handlingsplan som ses i sammenheng med kommunens generelle boligpolitikk og 

øvrige planprosesser. Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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BOLIG OG BOSITUASJON

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

12 11 26 35 18
Tenk på boligen din eller bosituasjonen din nå, vil du si at den er

tilfredsstillende? (191 svar)

Bosituasjonen

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

14 9 15 29 33Har du fått praktisk hjelp fra tjenestene til å skaffe bolig? (161 svar)

14 14 24 31 18
Har du fått praktisk hjelp fra tjenestene til å mestre boforholdet

ditt?
(154 svar)

Kommunen bør legge til rette for fleksible og varige botilbud i gode bomiljø, som er tilpasset den enkeltes behov

Målet er at alle skal bo trygt og godt, fortrinnsvis i egen bolig. Med varig bolig menes et sted hvor man kan bo uten tidsbegrensing. Det omfatter tilbud om et bredt spekter 

av botiltak, fra egen eid eller leid bolig i ordinær boligmasse til bemannede og samlokaliserte boliger eller bofellesskap. Kommunal omsorgsbolig, heldøgns helse- og 

omsorgsinstitusjon og sykehjem kan også være aktuelle botilbud for noen. For personer med rusmiddelproblemer eller psykiske lidelser er bolig ofte en forutsetning for å 

kunne iverksette og lykkes med behandling og oppfølgings-tjenester. Bolig kan forebygge risiko for tilbakefall og redusere behovet for opphold i institusjon eller hindre 

fengselsopphold. Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring

Kommentar: Brukere som svarte «ikke aktuelt» er tatt ut av prosentberegningen. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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Psykiske lidelser, somatiske sykdommer og problematisk bruk av rusmidler henger sammen og bør behandles under ett

Ett av målene med Pakkeforløp for psykisk helse og rus er at pakkeforløpene skal bidra til bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner. Forventet levealder er 

15–20 år kortere for mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer sammenlignet med befolkningen for øvrig. I tillegg til økt forekomst av 

unaturlig død i gruppen, kan overdødeligheten i stor grad tilskrives somatiske sykdommer. Dette kan ha flere forklaringer, slik som røyking, skadelig bruk av alkohol og 

andre rusmidler, usunt kosthold, inaktiv livsstil, eller søvnproblemer, psykososialt stress og ensomhet, bivirkninger av legemidler, infeksjoner og andre sykdomstilstander 

forårsaket av rusmiddelbruk, manglende diagnostisering og forsinket behandling. 

I brukertilfredshetsevalueringen 2019 oppgir brukeren sin egen vurdering av sin helse, fremfor å svare på et utvalg av standardiserte spørsmål om symptomer slik det ble 

gjort i 2017.

FYSISK OG PSYKISK HELSE: EGENVURDERING

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

11 25 25 31 8Hvordan vil du vurdere din fysiske helse? (193 svar)

Helse

Svært dårlig Nokså dårlig Verken bra eller dårlig Nokså bra Svært bra

10 28 20 28 12Hvordan vil du vurdere din psykiske helse? (186 svar)

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/somatisk-helse-og-levevaner-ved-psykiske-lidelser-og-eller-rusmiddelproblemer/ivaretakelse-og-ansvar-for-oppfolging-av-somatisk-helse-og-levevaner-pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus
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FYSISK OG PSYKISK HELSE: TILFREDSSTILLENDE HJELP

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

12 18 28 27 16Har du fått tilfredsstillende hjelp med din psykiske helse? (173 svar)

Tilfredshet med tjenester

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

9 21 27 30 13
Har du fått tilfredsstillende hjelp med din fysiske helse eller

sykdom?
(163 svar)

35 20 23 15 8Har du fått tilfredsstillende hjelp med ernæring/kosthold? (142 svar)

28 26 24 11 11
Har du fått tilfredsstillende hjelp til å komme i gang med fysisk

trening?
(141 svar)

Vedvarende og omfattende rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer kan medføre andre helseskader eller sykdom

Skader og sykdom som brukeren hadde i utgangspunktet kan bli forverret. Riktig ernæring og et variert kosthold har stor betydning for helse og livskvalitet. Tiltak for å 

etablere et godt kosthold og å bedre ernæringsstatus bør inngå som en del av både forebygging og behandling for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske 

helseproblemer. Fysisk aktivitet gir en rekke positive effekter som økt velvære, mestring, redusert stress og uro. Fysisk aktivitet kan i tillegg forebygge og redusere lettere 

psykiske plager og lidelser som depresjon og angst. Tjenesteutøvere bør informere, tilrettelegge og fremme fysisk aktivitet tilpasset den enkelte. Helsedirektoratet 2014. 

Sammen om mestring

Kommentar: Brukere som svarte «ikke aktuelt» er tatt ut av prosentberegningen. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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Samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjenesten

Kommunen og spesialisthelsetjenesten har ulike faglige tradisjoner, virkemidler og kompetanse, og kan sammen tilby et bredt spekter av tjenester og tilnærmingsmåter. 

God samhandling forutsetter likeverd mellom tjenestenivåene, både i teoretisk og praktisk tilnærming til feltet. God dialog, interesse og respekt for hverandres 

kompetanse og faglige innsikt vil utvide kompetansen både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen. 

Anbefalte samhandlingsmetoder gir kommunen praktisk faglig støtte, uten at brukeren sendes mellom tjenestenivåene, mens spesialisthelsetjenesten får et bredere 

perspektiv på brukerens behov og livssituasjon. Brukerens kompetanse må inngå i fagperspektivene. Begge tjenestenivåene må ta utgangspunkt i et tydelig 

brukerperspektiv. Den praktiske samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten, fordelingen av ansvar og oppgaver og utformingen av tjenestene må 

tilpasses lokale forhold. Spesialisthelsetjenesten skal understøtte, ikke erstatte, kommunale tjenester. Distrikts-psykiatriske sentrenes (DPS) bør i større grad bli 

nøkkelstruktur i en desentralisert spesialisthelsetjeneste for behandling av personer med rusmiddelproblemer. Helsedirektoratet 2014. Sammen om mestring

OPPFØLGING UNDER OG ETTER DØGNBEHANDLING

Alle tall er prosenter med mindre annet er oppgitt Side

21 12 25 27 15
Synes du at oppfølgingen fra kommunen mens du var innlagt var

tilfredsstillende?

Det var 55 % av brukerne som svarte at de hadde vært innlagt for døgnbehandling det siste året

(103 svar)

Oppfølging fra kommunen under og etter døgnbehandling

Ikke i det hele tatt I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor grad

21 18 25 21 15
Synes du at oppfølgingen fra kommunen etter utskriving var

tilfredsstillende?
(92 svar)

Kommentar: Brukere som svarte «ikke vært innlagt» er tatt ut av prosentberegningen. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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