
| 

Kartlegging, statistikk og styringsdata på
lokalt og nasjonalt nivå
Rusmiddelmisbruk 
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Kommunale data 
- forankring i  følgende dokumenter:

• Oppfølging av OP psykisk helse 
• Opptrappingsplan Rus
• Spesifikke oppdrag: 

• Russtatistikk TSB og kommune
• Videreføre IS-24/2 knyttet til OP psykisk helse
• Tildelingsbrevet: ”Utvikle statistikk for kommunale 

tjenester knyttet til psykiske lidelser og 
rusavhengighet”

*”Fortrinnsvis” lagt til av Hdir

2010
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Bedre kvalitet og økt kompetanse

• Opptrappingsplanen delmål 2.4: 
bedre dokumentasjon og statistikk

• Eksisterende data for rusfeltet gir ikke nok 
informasjon om problemomfang, årsaker, 
resursinnsats og resultater. Vi skal utvikle og 
iverksette bedre systemer for rapportering, 
statistikk og dokumentasjon
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Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

• Ferdig datasett for TSB ferdig i 2007
• Datasett bygger på tidligere 

Klientkartleggingsskjema 
• Rapportering fra 2009 jfr forskrift om nytt 

personidentifiserbart NPR 
• Oppfølging knytta til veileder for rapportering 

og kvalitetsarbeid i NPR
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Kjennetegn ved dagens rapportering på kommunalt nivå

• Mangelfull informasjon fra kommunenivå om brukergruppene 
og ressursbruk

• Tjenestemottakere med 
• Rusmiddelproblemer
• Psykiske vansker og lidelser

• Komplisert og fragmentert bilde
• Flere tjenester
• Mange tjenesteutøvere
• Ulik organisering
• Sammensatte behov og dobbeltproblematikk  
• Overlappende og mangfoldig
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Hva er gjort?

Muligheter i kommunale fagsystem
• Prosjekt 2009: hva er mulig og ønskelig å

rapportere? (Fürst og Høverstad-rapport)
• Prosjekt våren 2010: Hvordan få bedre data fra 

kommunale fagsystem? (Fürst og Høverstad)
• Referansegruppe med kommuner, KS, SSB og 

Husbanken
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Hvordan få bedre data fra kommunalt nivå?

1. Årsverk fra register: muligheter og tiltak 
vurderes i SSB

2. Fagsystemene som grunnlag for 
rapportering i KOSTRA: uttrekk fra 
fagsystem gir bedre kvalitet og enklere 
rapportering 

3. Tilskuddsrapportering: ny ordning fom 2010
4. Utvalgsundersøkelse: omfang av 

problemene
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1 Årsverk fra register

• Bedre tilgang til informasjon fra register
• Unngå anslag og særskilte rapporteringer
• Personellressurser brukt i kommunenes 

arbeid overfor personer med 
rusmiddelproblemer og/eller psykiske vansker

• Prosjekt i SSB: vurdere muligheter og tiltak for 
bedre informasjon fra register
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2 Data fra fagsystem- oppfølging

• Tilpasse fagsystemene for rapportering til 
KOSTRA

• Standard koder som angir årsak som ligger til 
grunn for tjenestemottak: flere årsaker 
herunder psykiske vansker og 
rusmiddelmisbruk

• Planlegger pilot i utvalg av kommuner der 
standard koder for årsak til vedtak om 
økonomisk sosialhjelp blir registrert 
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3 Tilskuddsrapportering

• Nytt rapporteringsskjema om ressursbruk
• Bedre rapportering på tilskudd for å

• Bedre oppfølging av bruken av tilskuddsmidler
• Vurdere om målene for tilskuddsordningen nå

• Tilskudskommuner skal rapportere på
• Hva benyttes midlene til (årsverk og tiltak)
• Samlet innsats i kommunen (årsverk og tiltak)

• Øvrige kommuner henstilles om å svare på samlet 
innsats

• Gjelder f.o.m. tilskudd for 2010
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4 Utvalgsundersøkelse

• Under planlegging

• Kartlegging om omfang av problemene på
kommunalt nivå

• Kunnskap om omfang av problemene og 
kjennetegn ved brukerne
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Kort og lang sikt

• Egne datainnhentinger (rapporteringsskjema og 
utvalgsundersøkelse) gir informasjon på kort sikt

• Langsiktige løsninger knytta til registrering i lokale 
fagsystem og registerdata 

• Utfordringer knytta til:
• Skjønn vs eksakte tall 
• Avgrensning mellom psykisk helsearbeid og rusarbeid
• På tvers av fag- og sektorgrenser

• Samarbeid med kommuner og fagmiljø viktig


