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Mål Måloppnåelse

Samlet opptrapping på 2,4 milliarder Vurderes innfridd, med forbehold.

1. Reell brukerinnflytelse Relativt høy på individnivå, lav på tjeneste- og 
systemnivå.

2. Tidlig innsats Relativt høy, særlig overfor barn og unge.

3. Et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat. Ikke mulig å gi en samlet vurdering, bildet er 
sammensatt. 

4. Aktiv og meningsfylt tilværelse. Vurderes å være lav.

5. Alternative straffereaksjoner / straffegjennomføringsformer. Vurderes å være høy.



Samling av ulike innsatser
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Den statlige innsatsen
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Kilde:  Basert på Prop. 1 S (2016–2017), Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S (2019–
2020), Prop. 1 S (2020–2021) tilrådinger fra Helse- og omsorgsdepartementet.



Reflekteres i kapasitet og kompetanse
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Kilde: IS 24/8, 2015-2020



Brukerinnflytelse 
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5 av 10
brukere

8 av 10
kommuner

Flere brukere 
opplever innflytelse 
på eget 
tjenestetilbud.

Flere kommuner 
mener de sikrer 
medvirkning for den 
enkelte bruker.

Kilde: Brukertilfredshetsundersøkelsen 2021 og  IS 24/ 8 2020. 



Kommuner som….
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Kilde: IS-24/8 2016–2020

innhenter brukererfaring   
i kvalitetsforbedring av 
tjenestene

har erfaringskompetanse  
i tjenester for barn / 
unge. 

har erfaringskompetanse 
i tjenester for voksne



Ivaretakelse av pårørende
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Kommuner som ivaretar barn 
som pårørende på en god 
måte. 

Kommuner som ivaretar 
voksne pårørende på en god 
måte.

Kilde: IS-24/8 2016–2020



Utvidelse av tjenestetilbudet
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delt ut brukerutstyr for 
skadereduksjon.

oppsøkende flerfaglige 
team (blant annet 
FACT).

etablert øyeblikkelig 
hjelp døgnopphold.

Kommuner som har…

Kilde : KORFOR, 
IS 24/8.



Kommunenes vurdering av eget tilbud
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• 54 % kan tilby sammenhengende og koordinerte tjenester for de 
med rusrelaterte problemer. 

• 82 % godt tilbud til voksne med kortvarig alvorlige problemer og 
langvarige mildere problemer. 

• Mer kritiske til eget tjenestetilbud til personer med alvorlige, 
sammensatte og langvarige problemer. 

• Under halvparten mener de har et godt tilbud til barn/unge med 
alvorlige og langvarige problemer. 

Kilde: IS 24/8



Positiv trend i brukernes vurdering
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Andel brukere som… 

vurderer tjenestene som 
tilfredsstillende.

har fått tilfredsstillende 
hjelp til å redusere / mestre 
rusmiddelproblemer.

vurderer tjenestenes 
tilgjengelighet som 
tilfredsstillende. 

Kilde: Brukertilfredshetsundersøkelsen, KoRus Midt.



Sosial inkludering en stor utfordring
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• 24 prosent av brukerne har fått hjelp til å komme i arbeid.  

• 29 prosent av brukerne har fått hjelp til meningsfulle aktiviteter. 

• Færre enn 3 av 10 tjenestemottakere har tilfredsstillende 
meningsfylt aktivitet og nettverk. Svært få er i arbeid. 

• Mer enn 7 av 10 tjenestemottakere vurderes å ha en tilfredsstillende 
bosituasjon, men jo mer sammensatte utfordringer jo større 
sannsynlighet for lite egnede boforhold. 

• 58 prosent av kommunene gir et godt tilbud om 
oppfølgingstjenester i bolig. 

Kilde: Brukertilfredshetsundersøkelsen, 
BrukerPlan / Helse Stavanger, og IS 24/8. 



Hva med brukernes levekårssituasjon?
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Kilde: BrukerPlan, 

Helse Stavanger. 
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