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FORORD 

Oslo kommune har over tid utviklet en sammenhengende kjede av boligvirkemidler. Bydelene 

har ansvar for å etablere boligtiltak for vanskeligstilte i egen bydel, og det er per dato etablert 

mange gode tiltak i bydelene.

Det er likevel et behov for en særskilt satsning for å redusere bruken av midlertidig bolig og 

for å bidra til at den enkelte bruker kan få tilbud om en tilpasset boligløsning med tilstrekkelig 

bistand til å mestre boligsituasjonen og beholde boligen.

 

Et av tiltakene i Bystyremeldingen nr. 2/2008 om sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune, 

er å utvikle tilpassete boligløsninger hvor individuelle behov for fleksible løsninger skal 

ivaretas ved utvikling av nye boligtiltak.

 

Det foreligger mye generell kunnskap, gjennom ulike evalueringer av de nasjonale 

satsningene knyttet til bekjempelse av bostedsløshet. Byrådsavdeling for eldre og sosiale 

tjenester ser behov for å få et oppdatert bilde av de utfordringer som Oslo kommune står 

overfor knyttet til brukere med omfattende og sammensatte problemer, som et grunnlag for 

videre planlegging innenfor realistiske økonomiske rammer.

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har derfor etablert et prosjekt som skal kartlegge 

bydelenes utvalgte brukere med særskilte behov for tilpassede boligløsninger.  Prosjektet har 

en tidsramme fra 01.09.2009 til 01.09.2010.

Prosjektansvarlig har vært Elisabeth Jenset, som også har skrevet denne rapporten.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle bydelene for en betydelig innsats knyttet til 

kartlegging av enkeltklienter og flere etater og frivillige organisasjoner som har gjort seg 

tilgjengelig med engasjement, kunnskap, gode samtaler og innspill.

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester 

Oslo juni 2010



SAMMENDRAG

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har etablert et prosjekt i perioden 01.09.2009 -

31.08.2010. Prosjektets mandat er å kartlegge bydelenes behov for boligløsninger til særskilte 

grupper og mulige eiendommer som kan benyttes ved slike boligtiltak. Videre skal prosjektet 

legge til rette for at bydelene kan klare å realisere slike boligprosjekter, med god utnyttelse av 

Husbankens støtteordninger i tillegg til sentrale avsetninger.

I denne kartleggingen forstås særskilte grupper som, personer med tung rus- og/eller 

psykiatriproblematikk, og som har behov for omfattende bistand til å mestre og beholde sitt 

boligforhold. Kjennetegnet ved gruppen med tung rus- og/eller psykiatriproblematikk er at de 

oppfattes av bydelene som den tyngste brukergruppen, og omtales derfor i denne 

kartleggingen som de tyngste brukerne eller målgruppen. 

Kapitel 2 omhandler det teoretiske utgangspunktet for prosjektet med definisjoner. Kapitel 3

presenterer et utvalg av utprøvde modeller og tiltak for målgruppa. Hensikten med dette 

kapitelet er å synliggjøre de modeller som er utprøvd i Oslo som et grunnlag for læring, 

erfaringsoverføring og støtte i videre valg av boligløsninger. Kapitel 4 viser politiske vedtak 

og sentrale føringer for bydelenes boligarbeid og i tillegg beskrives ansvars og 

oppgavedelingen mellom kommune og stat knyttet til målgruppen. Kapitel 5 beskriver 

hvordan prosjektet har løst oppdraget gjennom en tredeling av oppgaver; (1) Kartlegge 

bydelenes behov, (2) kartlegge mulige eiendommer og (3) bidra til å gjøre det mulig gjennom 

tilgjengelig finansiering. Bydelene har gjennomført en kartlegging av brukernes behov og det 

er på bakgrunn av sentrale avsetninger på totalt 25 mill kr sendt søknad om boligtilskudd til 

Husbanken i form av en rammesøknad, i desember 2009. Bydelene har ansvar for brukerne. 

En kartlegging og fremskaffelse av mulige eiendommer vil derfor operasjonaliseres gjennom 

en konkret bestilling fra bydelene.

Kapitel 6-10 presenterer resultatene fra bydelenes kartlegging. I analysen av funn er det, der 

det er mulig, forsøkt å sammenligne resultatene med den nasjonale kartleggingen av 

bostedløse i uke48/2008. Flere spørsmål har lav svarprosent fordi sosialtjenesten mangler 

detaljert kunnskap om brukeren. Resultatene gir likevel et tilfredsstillende bilde av de 

utfordringer kommunen står overfor da all prosentberegning er med utgangspunkt i totalt 

antall kartlagte. Materialet er dessuten et godt verktøy for bydelene for å få en oversikt over 



utfordringer og muligheter knyttet til hver enkelt klient i egen bydel eller i samarbeid med 

andre bydeler. Bydelenes kartlegging gir følgende presentasjon av funn:

Materialet består av 331 personer med fordelingen 244 menn og 87 kvinner 

- Av disse er 23 menn og 14 kvinner i alderen 18-25 år

- 1/3 av alle kartlagte er bostedløse, i den forstand at de går ut og inn av                 

lavterskeltilbud, og har hatt en slik livssituasjon i svært mange år 

- 266 personer (80 %) er enslige og ingen i materialet lever sammen med barn 

Kartleggingsmaterialet består av personer i alle aldrer, hvor den eldste er 72 år. Resultatene 

viser at antall personer i en marginal livssituasjon reduseres ved økende alder. Den største 

andelen er i aldersgruppen 26-45 år og utgjør 181 personer. Aldersgruppen 18-25 år består av 

37 personer og utgjør 11 % av materialet.

Mange er innflyttere til Oslo, men det er kun aldersgruppen 18 – 25 år som skiller seg ut med 

relativt kort botid i Oslo. Undersøkelsen viser at kun 75 personer er oppgitt født i Oslo. 

Øvrige kartlagte over 25 år, er antatt innflyttere, hvor ingen har bodd i Oslo kortere enn 3 år. 

Undersøkelsen viser videre at 266 personer er av norsk opprinnelse. Av de som har annen 

opprinnelse er personer født i Somalia hyppigst representert med 18 personer. På spørsmål om 

språk viser resultatene at det kun er 7 av 65 personer som har behov for tolk under samtaler.

Deltakelse i samfunnet gjennom utdanning og arbeid er en viktig faktor for å bekjempe 

ekskludering og fattigdom. Undersøkelsen gjelder de tyngste brukerne i sosialtjenesten, som 

kjennetegnegnes med at de er ustabile, flytter ofte, er vanskelig å få tak i og unndrar seg 

kontakt som handler om annet enn kjappe møter for å sikre penger og overnatting. 

Resultatene viser at 110 personer (1/3) har levd i en svært urolig og marginalisert tilværelse 

opp til femten år. Materialet består av 331 personer og en kartlegging av utdanning, 

arbeidserfaring, årsak til avbrudd og tro på endring på sikt, viser følgende resultat:

- 49 % har ikke besvart spørsmålene

- 168 personer har fullført grunnskole

o 58 personer har fullført videregående skole

o 16 personer har høgsole-/universitetsutdanning

- 25 personer i aldersgruppen 18-25 år har fullført grunnskole

o 2 personer har fullført videregående skole (ingen jenter)

- 79 personer oppgir å ha arbeidserfaring, herav 2 personer i alderen 18-25 år

o Av disse har 22 personer vært i arbeidslivet mer enn 5 år



På spørsmål om årsak til avbrudd i skole/arbeidsliv oppgir 34 av 79 personer rusrelaterte 

problemer og 21 personer har avsluttet på grunn av psykisk helse. Det oppgis at 79 personer 

av alle kartlagte har arbeid/ aktivitet som et realistisk mål på sikt.

I den nasjonale kartlegging av bostedløse i uke 48/2008 hadde den største andelen i Oslo 

økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt. I denne kartleggingen viser resultatene at 163 av 

331 brukerne har en eller annen form for pensjon og 130 personer har økonomisk sosialhjelp 

som hovedinntekt. Dette er et høyt antall. Utfordringen handler om å få tak i personen og ha 

kontakt med personen så lenge at nødvendig utredning i forhold til trygdesøknad kan 

gjennomføres. Kartleggingen viser videre at målgruppen er ustabil og kjennetegnes ved 

hyppige flyttinger ut og inn av ulike boligløsninger og lavterskeltilbud.  Det er naturlig å dele 

materialet inn i fire kategorier for å gi et bilde av hvor brukeren oppholder seg:

1. Har tilgang til egen bolig

- 64 personer har tilgang til egen bolig, herav 9 personer i alderen 18-25 år 

- Bolighistorikken viser at 76 personer har erfaring fra å bo i egen bolig. De fleste har 

gått ut og inn av leid privat eller kommunal bolig over flere år. Lavterskeltilbud er ofte 

løsningen mellom boliger.

- Enkelt å skaffe bolig, men vanskelig å beholde bolig når bolig ikke er nok 

- Resultatene antyder at skal de tyngste brukerne mestre egen bolig må både tilgang til 

egnede boliger og ressurser til oppfølging i bolig være to sider av samme sak

- Resultatene antyder et stort behov for å samordne tjenester både mellom tjenester i 

egen bydel, mellom bydelene og Rusmiddeletaten og mellom kommune og stat for å 

utvikle en mer økonomieffektiv samlet tjeneste.

2. Oppholder seg i institusjon og fengsel 

- 65 personer oppholder seg i institusjon eller fengsel

o 41 personer er innlagt i psykiatrisk institusjon, herav 5 personer under 25 år

o 13 personer er i behandlingsinstitusjon for rus, herav 2 personer under 25 år

o 11 personer er i fengsel, herav 2 personer under 25 år

- Fra institusjon og fengsel til bolig er svært sårbare overganger og kartleggingen 

antyder at samarbeidet med institusjoner og fengsel bør skjerpes for å sikre bolig før 

utskriving. Etter en periode med stabilisering av rusmisbruk vil også brukeren være 

positivt innstilt på et samarbeid om bolig, oppfølging og aktivitet 



3. Bor rundt omkring

- kartleggingen viser at personene i denne kategorien utgjør 41 personer og bor der de 

til enhver tid finner en ledig soveplass, det innebærer også at de frekventerer hyppig 

lavterskeltilbudene

4. Oppholder seg i Rusmiddeletatens tiltak

73 personer i dette materialet oppholder seg i dag i rehabiliterings- eller omsorgssenter. 1/3 av 

alle kartlagte oppholder seg i lavterskeltilbud og bolighistorien viser at de har levd slik over 

mange år. Gruppen utgjør 110 personer, fordelt på 80 menn og 30 kvinner, herav 14 under 25 

år.  Hovedgruppen på 66 personer er hovedsaklig menn i alderen 36-55 år. Flere med 

økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt på lavterskel enn i andre tilbud. 99 personer har rus-

problemer med eller uten psykiske plager og 80 personer har psykiske plager/lidelser med 

eller uten rusmisbruk. Av de som har oppholdt seg i lavterskeltilbud over mange år har 85 

personer et daglig inntak av rusmidler, 61 personer har en atferd preget av verbal og fysisk 

utagering og 52 personer oppgis å ha et behov for en skjermet boligløsning med døgntilsyn. 

Kapitel 9 omhandler helseperspektivet hvor forekomst av rus- og/eller psykiatriproblematikk 

er beskrevet. Resultatene viser følgende fordeling av forekomst for de 331 kartlagte:

• 95 personer har et rusmiddelmisbruk uten psykiske plager/lidelser

• 51 personer har psykiske lidelser uten rusproblematikk

• 185 personer har et dobbeltproblem med både tungt rusmisbruk og psykiatri

De tyngste brukerne er i hovedsak blandingsmisbrukere som benytter det som til enhver tid er 

tilgjengelig av rusmidler. Forsking viser at varighet av bostedløshet er en avgjørende faktor 

for hvor vanskelig overgangen til en varig boligløsning kan være. I denne undersøkelsen har 

178 personer misbrukt rusmidler i over 10 år og 110 personer har liten eller ingen erfaring 

med å bo i bolig. Amfetamin er det rusmiddel som hyppigst brukes og resultatene antyder en 

sammenheng mellom bruk av amfetamin og psykosetilstander. 50 % av alle kartlagte oppgir å 

ha behov for opplæring og hjelp til dagliglivets gjøremål. 280 personer har et rusproblem, 

mange rusmidler påvirker matlyst med følgende feilernæring. Undersøkelser viser en tydelig 

negativ sammenheng mellom feilernæring og utagerende atferd. I dette materialet har 189 

personer et atferdsproblem med verbal og fysisk utagering. 58 personer har en eller annen 

form for schizofrenidiagnose og ofte i kombinasjon med personlighetsforstyrrelser. Mange i 

materialet er ikke utredet etter gjeldene standarder for fastsettelse av diagnose.  Dette betyr at 

mange har svekkete pasientrettigheter og opplever å bli misforstått både av spesialisthelse-



tjenesten knyttet til rus og psykiatri. Sosialtjenesten oppgir at de kjenner til at 117 personer 

har kontakt med spesialisthelsetjenesten og at de mangler kunnskap om 49 % av brukerne. 

Bydelene har ansvar for brukerne. Sosialtjenestens kontakt med brukerne er ad hoc preget og 

det oppgis at bare 91 personer har planlagt kontakt med sosialtjenesten. Dette er en 

brukergruppe som sosialtjenesten likevel bruker mye tid på gjennom kontakt med mange 

andre instanser. Kartleggingen antyder et utstrakt behov for bedre samordning av tjenester for 

å oppnå raskere fremdrift i arbeidet med enkeltklienter. En av forklaringene på hvorfor det er 

mulig å oppholde seg i lavterskeltilbud over mange år ligger i mangel på samordning og 

koordinering av oppgaver og ansvar. Brukerne har i hovedsak sin sosiale kontakt innenfor 

rusmiljøet og kun 72 personer har jevnlig kontakt med familie eller venner.

Hvilke boligløsninger har bydelene behov for:

1 INNLEDNING

Kartleggingen viser at brukerne har ulike og sammensatte behov som krever et mangfold av 

differensierte boligløsninger. Hva som vil være mulig handler om økonomi. Innenfor dagens 

rammebetingelser kreves det at løsninger må finnes innenfor de samlede ressurser som er 

tilgjengelig i egen bydel, på tvers av bydeler i samme sykehussektor, innenfor et samarbeid med 

Rusmiddeletaten og gjennom et forpliktende samarbeid med spesialisthelsetjenesten for å sikre 

utredning, behandling og rask skjerming ved behov. Det handler om samhandling og bedre 

koordinering av samlet innsats for de tyngste brukerne. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten 

er avgjørende og må være forpliktende og forankres i alle ledd.  Kommune og stat vil ha like 

stort ansvar for å ivareta oppgaver knyttet til personer med omfattende rus- og/eller 

psykiatriproblematikk. Fokus for arbeidet framover vil handle om å se muligheter gjennom økt 

samarbeid og systematisk samordning av innsats på tvers, for å oppnå en kostnadseffektivisering 

og gjøre varige boligløsninger mulig.  



1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn for prosjektet

Hensikten med prosjektet er å kartlegge status, utfordringer og behov for bistand knyttet til 

den brukergruppen som bydelene opplever som aller vanskeligst å bosette i en egnet og stabil 

bolig. På bakgrunn av brukernes behov ønsker vi å få et realistisk bilde av hvilke 

boligløsninger den enkelte bydel har behov for. I tillegg skal prosjektet identifisere 

tilgjengelige bygg og muligheten for finansiering av særskilte boligtiltak som bydelene kan 

drifte innenfor gjeldende budsjettrammer. 

1.2 Organisering av arbeidet

Prosjektet er underlagt Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester. Det er ansatt 

prosjektleder i perioden 01.09.2009 - 31.08.2010, som rådgiver i ordinær organisasjonslinje.  

Prosjektet er finansiert av Husbanken gjennom Rammetilskudd til kompetanseutvikling 2009. 

1.3 Mandat

Prosjektet skal kartlegge bydelenes behov for boligløsninger til særskilte grupper og mulige 

eiendommer som kan benyttes ved slike boligtiltak. Videre skal prosjektet legge til rette for at 

bydelene kan klare å realisere slike boligprosjekter, med god utnyttelse av Husbankens 

støtteordninger i tillegg til sentrale avsetninger.

1.4 Tema og problemstillinger

Den nasjonale visjonen for boligpolitikken i Norge er at alle skal kunne bo trygt og godt. 

Prinsippet for valg av boform og tjenesteyting skal med utgangspunkt i den enkeltes behov for 

hjelp og omsorg, bestemme hvilken type omsorgstilbud som skal gis og omfanget av 

eventuelle tiltak. Utfordringene knyttet til å gjøre det mulig å etablere varige boligløsninger 

for særskilte grupper er både komplekse og sammensatte, da det ikke handler om bolig alene, 

men om individuelle særtrekk ved brukerne som omfattende rusmiddelmisbruk, psykiske 

lidelser og et atferdsmønster som gjør det vanskelig å bli akseptert som nabo i et vanlig 

borettslag. Det handler videre om tjenesteapparatets utfordringer knyttet til arbeidsmåter, 

tilgjengelige ressurser og generelle rammebetingelser.  



2 TEORETISK UTGANGSPUNKT

Denne kartleggingen vil som prinsipp benytte et forståelsesgrunnlag som er kjent gjennom 

Stortingsmeldinger, opptrappingsplaner, ulike evalueringer av nasjonale satsninger og 

erfaringsbasert kunnskap fra utprøvde tiltak i Oslo kommune. Dette fordi meldinger og 

opptrappingsplaner bygger på empiri og er kjente føringer for kommunalt utviklingsarbeid 

innenfor flere felt. Oslo kommune har over mange år bidratt til kunnskap og erfaringer 

gjennom kartlegginger og utprøving av ulike metoder og modeller. Erfaringer fra Oslo vil 

være viktig kunnskap på veien videre. Utvalgte tiltak fra Oslo presenteres i kapitel 3. 

2.1 Målgruppen

Prosjektet skal kartlegge bydelenes behov for boligløsninger til særskilte grupper. Særskilte 

grupper er et omfattende begrep som må begrenses og tydeliggjøres slik at bydelene 

kartlegger samme brukergruppe. I denne kartleggingen forstås særskilte grupper som personer  

med tung  rus- og/eller psykiatriproblematikk, og som har behov for omfattende bistand til å 

mestre og beholde sitt boligforhold. Personer med tung rus- og/eller psykiatriproblematikk har 

ikke ensartete problemer og kan vanskelig omtales som en gruppe. Felles for alle er at de 

oppfattes av bydelene som den tyngste brukergruppen, og omtales derfor i denne 

kartleggingen som de tyngste brukerne eller målgruppen. 

 

2.2.1 Noen kjennetegn ved målgruppen

Mange av de tyngste brukerne har både et tungt rusmiddelmisbruk og en omfattende psykisk 

plage/ lidelse, som i denne kartleggingen omtales som personer med dobbeltdiagnose. Noen 

kan bo i egen bolig med tett oppfølging, mens andre har et omsorgs- og behandlingsbehov 

som krever andre boligløsninger. Personer med dobbeltdiagnose faller oftere ut av tilbud om 

behandling, har dårligere helsetilbud, boligtilbud og oppfølging enn brukere med enten 

rusmisbruk eller psykisk lidelse. Pasientrettigheter svekkes fordi mange mangler utredning og 

diagnose i henhold til vedtatte standarder. Historisk har behandling av dobbeltdiagnose-

pasienter vært utviklet enten for å redusere psykiske symptomer eller for å redusere 

avhengighet av rusmidler. Forsking viser at effekten har vært begrenset. Sosialtjenesten 

opplever at de tyngste brukerne er vanskeligere å etablere i stabile boligforhold da ressurser til 

oppfølging i bolig er begrenset. Noen etterlyser en sterkere samordning av innsats mot samme 

brukergruppe både innenfor egen bydel, mellom bydeler og etater og mellom bydeler og 

spesialisthelsetjenesten.  



2.2.2 To pasientgrupper i dobbeltdiagnosebegrepet

I en undersøkelse utført av Helsetilsynet (1999) ble pasienter med dobbeltdiagnoser inndelt i 

to grupper for å understreke behovet for ulik tilnærming: 

(1) De sårbare, inkluderer pasienter med psykoser, alvorlige depresjoner, angstlidelser, 

spiseforstyrrelser og enkelte personlighetsforstyrrelser

(2) De utagerende, inkluderer pasienter med dyssosiale og emosjonelt ustabile 

personlighetsforstyrrelser 

I følge Evjen m fl. (2009) er inndelingen en overforenkling, men bidrar til å understreke 

behovet for ulike tilnærmingsmåter. Erfaring viser at (1) de sårbare pasientene har behov for 

en relasjonsorientert, forutsigbar, støttende og mindre konfronterende behandling, mens 

(2) de utagerende pasientene vil ha behov for mer strukturerte opplegg hvor rammene for 

sosialt akseptabel atferd er tydelige og man har fokus på praktiske løsninger. Spesialisthelse-

tjenesten opplever at dobbeltdiagnosepasientene er vanskelig å diagnostisere og utrede.

2.2 Bolig

En bolig er noe mer enn det å bo, det er også et hjem. En bolig skaper identitet og tilhørighet, 

og fungerer oftest som et godt og trygt utgangspunkt for et sosialt liv. En god, egnet bolig kan 

danne grunnlaget for trivsel og utvikling, være en sosial arena, beskytte personlig sfære med 

mulighet for å ha en meningsfull tilværelse. På samme måte som en egnet bolig påvirker 

mange faktorer i livet, kan fravær av bolig føre til mangel på de samme grunnleggende og 

viktige forhold. Mennesker med omfattende rusmiddelmisbruk og/eller psykiske lidelser kan 

ha store problemer med å bo i en ordinær bolig. For noen representerer det å bo alene en så 

stor grad av opplevd utrygghet og isolasjon at de ikke greier å oppholde seg i boligen. For 

andre vil en vanlig bolig være vanskelig å beholde på grunn av egen atferd som skaper frykt 

hos naboer. Erfaring viser at personer med sammensatte behov vil ha behov for en 

boligløsning hvor tjenesteoppfølging er tilrettelagt i tråd med den enkeltes funksjonsnivå 

(Faghefte rus og psykiatri, Oslo kommune 2002).



2.2.1 Definisjon av bostedsløshet

I denne kartleggingen forstås begrepet bostedsløshet slik det er definert i rapporten om 

kartlegging av bostedløse i Norge 2008. En person er bostedløs når han eller hun mangler 

egen eid eller leid bolig og er i en av følgende situasjoner (Dyb mfl. 2008):

- Personen mangler tak over hodet kommende natt

- Personen er henvist til akutt eller midlertidig overnatting

- Personen er under kriminalomsorgen og skal løslates innen to måneder

- Personen er i institusjon og skal skrives ut innen to måneder

- Personen bor midlertidig hos venner, kjente eller slektninger

2.2.2 Årsak til bostedsløshet

Gjennom å se på varighet av bostedsløshet kan vi si noe om den enkeltes utfordringer knyttet 

til det å bo. Langvarig bostedsløshet øker marginaliseringen og risikoen for sosial eksklusjon. 

Det kan være vanskeligere for personer som har vært langvarig bostedløs å flytte til stabil 

bolig, enn for personer som opplever midlertidig bostedsløshet. Innenfor bostedsløshetsforsk-

ingen benyttes to perspektiver som forsøker å forklare årsaken til bostedsløshet. Det (1) 

individuelle perspektivet vektlegger egenskaper ved individet eller individets historie som 

forklaring på bostedsløshet, for eksempel atferd ved rusmisbruk eller psykisk lidelse. Det (2) 

strukturelle perspektivet tar utgangspunkt i ytre samfunnsmessige strukturer som boligmarked 

og arbeidsledighet, for eksempel overgang fra fengsel eller institusjon hvor bolig mangler og 

personen henvises til lavterskeltilbud (Dyb mfl. 2008).

2.2.3 Klassifiseringsmodeller for etablering i bolig

Internasjonal litteratur viser tre alternative modeller for å forberede og etablere vanskeligstilte 

på boligmarkedet. I følge St.meld. nr. 23 (2003-2004) klassifiseres i dag tiltak etter disse tre 

modellene; normaliserings-, kjede- og trappemodellen. Oslo kommune har bygd det 

boligsosiale arbeidet på en kombinasjon av normaliserings- og kjedemodellen. 

Tabell 2.2.3 viser et skjematisk oppsett av de tre klassifiseringsmodellene med beskrivelse av 

den enkeltes modell hensikt, hvordan modellen skal utføres og det grunnleggende  verdisyn 

som ligger til grunn for arbeidet.



Tabell 2.2.3 Klassifiseringsmodeller for etablering i bolig

Normaliseringsmodell Kjedemodell Trappemodell

Mål Innflytting i egen bolig med en 

gang

Innflytting i egen bolig etter 

en individuelt tilpasset 

overgangsfase.

Hierarkitrapp av 

boformer med egen bolig 

som mål for de som 

lykkes.

Metode Individuelt tilpasset hjelp og 

støttetiltak gis etter innflytting i 

ordinær bolig.

Kjede av tiltak i en klart 

avgrenset overgangsfase, 

før egen bolig

Differensierte system av 

boformer med 

hjelpetiltak og 

sanksjoner.

Filosofi Bostedløse har samme behov for 

bolig og (evt.) tjenester som alle 

andre

En ond sirkel skal brytes 

gjennom tilvenning til 

vanlig bolig

Bostedløse må gradvis 

opplæres til å bo 

selvstendig.

Ikke alle vil klare det. 

Kilde: Kartlegging av bostedsløse (Dyb mfl. 2008) 

2.2.4 Tilpassete boligløsninger

Prinsippet for valg av boform og tjenesteyting skal ta utgangspunkt i den enkeltes behov for 

hjelp og omsorg. En kartlegging av individuelle behov vil derfor være grunnleggende ved 

planlegging av nye tilpassete boligløsninger. Målgruppen for denne kartleggingen utgjør 

ingen homogen gruppe og vil ha behov for et mangfold av differensierte løsninger. Flere 

brukere vil også i perioder ha behov for skjerming i institusjon for å stabilisere rusinntaket 

eller en psykisk lidelse. Muligheten for mobilitet mellom tilbudene vil for mange være 

avgjørende for å mestre et boligforhold og beholde en bolig. I handlingsplan for psykisk 

helsearbeid i Oslo kommune (2004-2008) fremheves det også at noen personer kan ha 

problemer av et slikt omfang og en slik art at det verken er akseptabelt for den enkelte eller 

for lokalmiljøet at de bor i kommunal bolig. For noen av disse vil det trolig være best å bo i 

en institusjon for en meget lang periode, kanskje hele livet. Hensynet til den enkelte bruker 

må veie tungt. Det er gjennom år utviklet og utprøvd ulike boligløsninger for vanskeligstilte. 

Ved etablering av fellesskaps- og samlokaliserte boliger er også erfaringen at utvelgelsen og 

sammensetningen av personer som skal bo i det enkelte tiltak ofte er viktigere enn å velge rett 

boligløsning til den enkelte. Skal man lykkes må hensikten med de valg som gjøres være 

tydelig.

Tabell 2.2.4 viser en oversikt over ulike boligtiltak innenfor begrepet tilpassete boligløsninger 

hvor hensikten med hvert tiltak er beskrevet.



 Tabell 2.2.4 Tilpassete boligløsninger

Tilpassede boligløsninger Hensikten med tiltaket

Selvstendig bolig med booppfølging Hensikten er å sikre at boforholdet opprettholdes, forhindre 

utkastelse og bedre egen ivaretakelse av seg selv, sin 

helsetilstand, ernæring, hygiene, renhold og rusmestring.

Treningsboliger / gjennomgangsboliger Hensikten er å ha mulighet til å kartlegge funksjonsnivå i en 

autentisk bosituasjon, bidra til å styrke mestringsevnen og 

tryggheten i forhold til det å bo for seg selv. Avslutningsvis 

handler det om gradvis tilvenning til å klare seg på egenhånd 

med personell tilstede som kan bistå ved behov.

Bofellesskap / fellesskapsleiligheter Et bofellesskap er en selvstendig boenhet med et fellesareal som 

kan benyttes av alle beboere. Hensikten er å forebygge 

tilbaketrekking og isolasjon, som ofte regnes å være 

hovedårsaken til at mange mennesker med alvorlige psykiske 

lidelser ikke mestrer å bo i selvstendige boliger. 

Samlokaliserte boliger Består av selvstendige boenheter, som oftest med et fellesareal 

og personalbase / kontor i tilknytning til boligene. 

Bemanningsfaktoren vil avhenge av beboernes fungeringsnivå.

Institusjon Hensikten er omsorg , stabilisering og behandling

Kilde: Faghefte rus og psykiatri, Oslo kommune 2002.

2.2.5 Når bolig ikke er nok

I St.meld. nr 21 (1998-1999) fremheves det at de kommunale tjenestene innen rehabilitering 

og omsorg som vil ha særlig betydning for de tyngste brukerne, er utvikling av individuelle 

tiltaksplaner, etablering og koordinering av ansvarsgrupper, nettverksarbeid, bistand i bolig, 

forsterkede bemannede boligtilbud, hjemmebaserte tjenester innenfor omsorg og pleie, 

dagsenter, økonomi, sysselsettingstiltak og væresteder eller dagsentra. Oppgaven med å dekke 

gruppens behov på alle disse områdene vil ofte også måtte skje i samarbeid mellom flere 

sektorer, som for eksempel spesialisthelsetjenester innen psykiatri, somatikk og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling. Videre sier meldingen at gjennom en planlagt prosess med klart 

definerte mål og virkemidler kan det legges til rette for at brukeren kan oppnå best mulig 

funksjonsnivå, selvstendighet og deltagelse i samfunnet.  

2.2.6 Oppfølging i bolig

Egen bolig forbindes med personlig frihet og kontroll over egen situasjon. En slik 

tilnærmingsmåte betyr for de tyngste brukerne at de har tilgang til omfattende oppfølging i 

egen bolig. En slik oppfølging er ressurskrevende. For mange i målgruppen er det en 



forutsetning å få dekket sitt omsorgsbehov, som i noen tilfeller kan tilsvare opphold i 

institusjon gitt på en annen måte. Oppfølging i bolig er et virkemiddel for å forebygge 

utkastelse, isolasjon og ensomhet. Oppfølging i bolig skal også legge til rette for muligheten 

til å mestre praktiske ferdigheter knyttet til det å bo i egen bolig (Oslo kommune. Faghefter i 

Rus og psykiatri (2002) og Om boligsosialt arbeid [2005]). I Bystyremelding nr. 2/2008, om 

sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune, er det vedtatt at booppfølging og bomiljøtiltak skal 

brukes aktivt for å integrere vanskeligstilte i vanlige bomiljøer. 

3 UTPRØVDE MODELLER OG TILTAK FOR MÅLGRUPPEN I OSLO KOMMUNE

Evaluering av Storbysatsningen innenfor Opptrappingsplanen for psykisk helse er utført av 

NIBR (Rapport 2009:24) på oppdrag fra Helsedirektoratet. I dette kapitelet presenteres noen 

utvalgte tiltak knyttet til personer med tung rus- og/eller psykiatriproblematikk. Hensikten 

med dette kapitelet er å synliggjøre de modeller som er utprøvd i Oslo som et grunnlag for 

læring, erfaringsoverføring og støtte i videre valg av boligløsninger.

3.1 Boligtiltaket Grefsenlia

Hensikten med tiltaket er å sikre egnede boliger og tilrettelagt oppfølging til personer med 

langvarige og kroniske lidelser (schizofreni, personlighetsforstyrrelser og bipolare lidelser).

Målgruppen er personer som er langtidsinnlagte ved psykiatriske institusjoner. Storbytiltaket 

Grefsenlia består av 12 boliger hvor beboerne har behov for et helhetlig og koordinert 

tjenestetilbud fra kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Tiltaket er rusfritt og 

utagerende atferd aksepteres ikke. Boligtiltaket Grefsenlia representerer varige boliger som 

reguleres gjennom ordinære husleiekontrakter. Bydelene som benytter tiltaket betaler for 

oppfølgings- og omsorgstjenester og beboeren selv dekker husleien. Ansatte har høy 

kompetanse innen psykiatri og alle kan dele ut medisiner. I evalueringen av tiltaket ble det 

fremhevet at Grefsenlia fyller et tydelig behov for varige kommunale boliger til mennesker 

med alvorlige psykiske lidelser og at tiltaket ivaretar beboernes behov for trygge og stabile 

rammer, samtidig som beboerne får bo i egne leiligheter uten unødig innblanding. Gjennom 

boligtiltaket Grefsenlia er det utviklet en god modell for samhandling mellom boligtiltaket, 

bydelene og spesialisthelsetjenesten. Videre sier evalueringsrapporten at det synes å være en 

god balanse mellom kompetanse og ressurser og at erfaringene bør videreføres i utviklingen 

av liknende tiltak for tilsvarende brukergrupper i Oslo.



3.2 Boligtiltaket To skritt fram 

To skritt fram er en sterkbolig for ungdom i alderen 17-23 år, i regi av Ungbo. Tiltaket

innebærer en midlertidig bolig med tett oppfølging for unge som på grunn av psykiske lidelser 

ellers faller ut av Ungbos opprinnelige tilbud. Tett oppfølging omfatter områdene bolig, 

arbeid, fritid og fysisk og psykisk helse. I evalueringsrapporten fremheves det at boligtiltaket  

fremstår som et godt tilbud til unge med psykiske problemer i Oslo og at tiltaket representerer 

en ny type tilbud til en gruppe som ellers ville bodd i institusjon eller hjemme hos foreldre. En 

utfordring for å sikre at tilbudet skal ha varige positive virkninger er at fokus på innsatsen fra 

midlertidig til varig bolig målrettes og ivaretas.

3.3 Lassonløkken rehabiliteringssenter (de sårbare)

Målgruppen for Lassonløkken rehabiliteringssenter er menn over 30 år med betydelige rus- og 

psykiatriproblematikk. Tiltaket har som målsetting å redusere rusmisbruk og stabilisere 

psykisk helse, for å øke den enkeltes funksjonsevne. Gjennom forvern, rehabilitering, 

utredning av spesialisthelsetjenesten og ettervernet er målet å styrke den enkeltes evne til å bo 

og etablere nettverk før etablering utenfor institusjonen. Tiltaket består av 10 langtidsplasser 

hvor beboeren har egen boenhet med dusj/wc og hybelkjøkken. Ansatte har kompetanse innen 

rus og psykiatri og er kvalifisert for utdeling av medisiner. I evalueringen av tiltaket 

fremheves dette tiltaket som et viktig tilbud til noen av de aller svakeste brukerne med 

dobbeltdiagnoseproblematikk. Skal tiltaket ha varige positive virkninger blir samhandling 

med andre tjenester viktig og et målrettet arbeid for å sikre overgangen fra midlertidig til 

varig bolig i samarbeid med bydelene.

3.4 Boligtiltaket Schandorffsgate (de utagerende)

Hensikten med boligtiltaket er å sikre egnede boliger til personer som i liten grad er i stand til 

å benytte seg av et ordinært bolig- og behandlingstilbud. Målgruppen er personer med 

alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med omfattende rusmisbruk og som har behov for 

varige tjenester både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten. Boligtiltaket er bemannet 

på dag og kveldstid og tilbyr 11 personer en varig boligløsning regulert gjennom ordinære 

husleiekontrakter. Tiltaket er sektorregulert og gjelder for brukere som tilhører Lovisenberg 

sykehussektor. Beboerne lever sine liv uten nevneverdig innblanding fra ansatte, med høy 

toleranse for både utslag av psykiske lidelser og bruk av rusmidler. Spesialisthelsetjenesten 

har en grunnleggende rolle knyttet til ukentlig kontroll av den enkelte beboers funksjonsnivå, 

for å sikre rask skjerming ved behov. Verdigrunnlaget for boligtiltaket bygger på at beboerne 



skal aksepteres og respekteres uansett livsførsel og at kontakten med personalet skal styres 

etter brukerens egenvurderte behov og initiativ. I evalueringen av tiltaket fremheves spesielt 

at det her er utviklet en vellykket boligmodell for mennesker med dobbeltdiagnoser hvor 

trygghet og stabilitet i boligsituasjonen alene, ser ut til å være så viktige faktorer at det har 

hatt gunstig effekt både på generell atferd og behovet for innleggelser i psykiatrien. 

Boligtiltaket fremstår som en suksess for de brukerne som bor der.  Evalueringen trekker også 

fram noen utfordringer knyttet til mangel på kontroll av besøk, rusinntak og betydelige 

oppfølgingskostnader for bydelene som kan skape forventninger om at det legges inn større 

innsats for å bidra til endring, men konkluderer med at kanskje forventninger om rusfrihet og 

rehabilitering må justeres i forhold til den aller tyngste brukergruppen. 

3.5 Boligtiltaket Flexbo

Det er etablert to småhusenheter med til sammen 10 boliger på to ulike adresser i Oslo. 

Boligtiltaket Flexbo er varige boliger som reguleres gjennom ordinære husleiekontrakter. To 

deltidsansatte har tilsyn og oppfølging av beboere, hus og utearealer. Tiltaket er byomfattende 

og bydelene som bruker tiltaket dekker oppfølgingskostnader per bruker. Hensikten med 

Flexbo er å tilby varige boliger til personer som i stor grad har bodd ute i Oslo over tid og 

som av ulike årsaker ikke ønsker eller er i stand til å nyttiggjøre seg eksisterende 

boligløsninger. Målgruppen har et omfattende rusmisbruk. Verdigrunnlaget for Flexbo er at 

alle skal bo, men det er behov for aksept for at liv kan leves på ulike vis. En forutsetning for 

en vellykket etablering er å bruke tid på å sikre at beboerne kan fungere innenfor samme 

boområde og at omfanget av psykiske plager er lavt. Boligtiltaket ble etablert etter en modell 

fra Danmark hvor man trodde bolig var tilstrekkelig for denne brukergruppen. Både 

evalueringer fra Danmark og erfaringer fra egne tiltak viser at behovet for oppfølging øker i 

tråd med stabilitet i bolig. I Oslo erfarer den boenheten som har fungert lengst og har vært 

stabil over tid en hyppigere kontakt med beboerne, de ruser seg mindre, flere ønsker LAR-

behandling og bistand til å reetablere kontakt med familie. Denne boformen passer ikke for 

alle, men det er grunn til å tro at flere brukere med et omfattende rusproblem kan få et godt liv 

i et småhus, så lenge boligene har en skjermet beliggenhet, men likevel så sentralt at det er 

enkel tilgang til offentlig kommunikasjon, apotek og matbutikker. 



4 FØRINGER

4.1 Politiske vedtak og sentrale føringer for bydelenes boligarbeid

Bystyremeldingen nr. 2/2008, om sosiale boligvirkemidler i Oslo kommune sier at:  

• Boligvirkemidlene skal bidra til at enkeltpersoner og familier i størst mulig grad er 

selvhjulpne.

• Oslo kommune skal ha en sammenhengende kjede av boligtiltak til vanskeligstilte som 

er differensiert etter individuelle behov og problemer.

• Den kommunale ressursbanken skal være effektiv og tiltakene kvalitetssikres.

Samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og Husbanken.

Avtalen mellom Oslo kommune og Husbanken ble undertegnet 30.03.2009 og gjelder i tre år 

framover. Avtalen omhandler samarbeid om boligsosialt arbeid og universell utforming. 

Samarbeidet skal gi kommunen større rom til å prioritere Husbankens midler på disse 

områdene. 

Oslo kommunes handlingsplan for psykisk helsearbeid 2004-2008, sier om bolig: 

• Bydelene skal ha et boligtilbud til mennesker med psykiske lideleser som skrives ut av 

spesialisthelsetjenesten og som har behov for bolig.

• Bydelene skal foreta en vurdering av hver enkelt beboer med psykisk lidelse og med 

varig opphold på et døgnovernattingssted, og planlegge bosetting i egen bolig eller 

behandling i institusjon for disse.

Samarbeidsavtalen mellom Oslo kommune og Kriminalomsorgen region Øst.

Avtalen ble inngått i 2007 og skal sikre gode rutiner for samarbeidet mellom Oslo kommune 

og Kriminalomsorgen region Øst. Avtalen beskriver arbeidet med bosetting ved løslatelse og 

definerer hvem som har ansvar for hva. Målet med avtalen er å sikre at innsatte har egnet 

bolig ved løslatelse.



4.2 Ansvars- og arbeidsdeling innen kommunen, og mellom kommune og stat:

1. Oslo kommune v. bydelene har ansvar for alminnelig tilbud og tjenester etter 

sosialtjenesteloven, barnevernsloven og kommunehelsetjenesteloven

2. Oslo kommune v. rusmiddeletaten forvalter byomfattende tilbud til rusmisbrukere 

over 18 år, gjennom egne institusjoner og tiltak og ved kjøp av tjenester hos private 

institusjoner 

3. Spesialisthelsetjenesten har ansvar for behandlingstilbudet gjennom institusjoner og 

DPS

4.3 Behandling, rehabilitering og omsorg 

4.3.1 Definisjon av begreper

Behandling kan defineres som en interaksjon mellom behandler og pasient, verbal eller på 

annen måte, som bidrar til å redusere pasientens symptomer og øke vedkommendes evne til å 

mestre.

Rehabilitering er å utvikle pasientens evner og ferdigheter for å kunne delta i samfunnet.

Omsorg er å lage praktiske forutsetninger for at pasienten skal kunne klare dagliglivets 

funksjoner eller få hjelp til det, ved hjelp av tilrettelegging i bolig. 

4.3.2 Ansvarsfordeling

Flytende grenser hvor tiltakene henger nøye sammen. Uten et sted å bo er behandling 

vanskelig. God omsorg kan være god behandling, og vice versa. Aktivitet er ofte viktig for å 

øke evnen til å mestre og kan bidra til å redusere symptomer og øke selvfølelsen. Staten har 

ansvar for behandling på spesialistnivå gjennom regionale helseforetak. Kommunen har 

ansvar for øvrig behandling gjennom tilrettelegging og langvarig oppfølging. Rehabiliterings-

og omsorgsansvaret ligger også til kommunen gjennom ansvar for at alle har tak over hodet, 

støttekontakter, for fritidstilbud og aktiviteter på dagtid.



5 METODE OG DATAMATERIALE

Prosjektets mandat er delt inn i tre oppgaver knyttet til (1) bydelenes behov, (2) mulige 

eiendommer og (3) finansiering.

5.1 Kartlegge bydelenes behov for boligløsninger til særskilte grupper 

Særskilte grupper er i denne kartleggingen definert som personer med tung rus- og/eller 

psykiatriproblematikk, og som har behov for omfattende bistand til å mestre og beholde sitt 

boligforhold.

5.1.1 Møter med bydelene

Hensikten med prosjektet er å kartlegge status, utfordringer og behov for bistand knyttet til 

personer med rus- og/eller psykiatriproblematikk og som bydelene opplever som aller 

vanskeligst å bosette i en egnet og stabil bolig. Det ble i perioden fra september til og med 

desember 2009 gjennomført samtaler med samtlige 15 bydeler i Oslo. Bydelene bestemte 

hvem som skulle delta på møtene, og det var ulik deltagelse og sammensetning fra bydel til 

bydel. Innholdet i møtene dreide seg i hovedsak om en dialog knyttet til bydelenes

presentasjon av utfordringer i arbeidet med de tyngste brukerne, hva som var viktig å 

kartlegge, hvordan kartleggingsmaterialet skulle håndteres og hvilken forventning dette 

prosjektet ville skape. 

5.1.2 Utforming av spørreskjema

Med utgangspunkt i spørsmål fra tidligere brukte kartleggingsverktøy knyttet til Prosjekt 

bostedløse, kartlegging av uteboende i Oslo og nasjonal kartlegging av bostedløse ble det 

utarbeidet et eget spørreskjema for denne kartleggingen. Skjema ble sendt til et utvalg av 

personer for kvalitetssikring. Kartleggingen er rettet mot de tyngste brukerne som har 

sporadisk kontakt med hjelpeapparatet. Kartleggingsskjemaet ble derfor utarbeidet slik at 

sosialtjenesten kunne besvare alle spørsmål gjennom bruk av sak/journal og saksbehandleres 

kunnskap om klienten. Dette er en svakhet ved undersøkelsen da sosialtjenesten mangler noe 

detaljkunnskap om brukerne og kan derfor ikke svare på alle spørsmål. 

5.1.3 Gjennomføring av kartlegging 

Kartleggingen er gjennomført i perioden 01.02.2010 - 30.03.2010. Hvert kartleggingsskjema 

er registrert i et samleskjema for hver bydel. Opplysningene er nøytrale og brukere kan ikke 



gjenkjennes. Kartleggingen er utført av sosialtjenesten rettet mot egne klienter og oppbevares 

i det enkelte sosialkontor. 

5.2 Kartlegge mulige eiendommer som kan benyttes til boligtiltak for særskilte grupper 

I Oslo er oppgaver og ansvar for boligarbeidet fordelt på bydeler, KF og etater under ulike 

byrådsavdelinger.  Det ble derfor i løpet av januar 2010 gjennomført samtaler med Boligbygg 

Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF og Eiendoms- og utviklingsetaten for å få oversikt over 

tilgjengelige bygg og mulige tomter, og diskutere muligheter og fremgangsmåter. I tillegg er 

det gjennomført møte med Friluftsetaten som har oversikt over muligheter og begrensninger 

knyttet til tomter for småhus. Til slutt er det gjennomført møte med Plan- og bygningsetaten 

for å få oversikt over muligheter og begrensinger knyttet til nødvendige dispensasjoner 

og/eller omreguleringer når eventuelt fremtidige behov skal realiseres. Samtlige instanser vil 

bidra positivt for å gjøre det mulig å etablere flere tilpassete boligløsninger, men er avhengig 

av konkrete prosjekter for å ha mulighet til å gjøre nødvendige prioriteringer innenfor en stor 

og kontinuerlig arbeidsmengde. Kartlegging og fremskaffelse av eiendommer som kan 

benyttes til tilpassede boligløsninger starter derfor når det foreligger en bestilling knyttet til et 

konkret prosjekt. Resultatet av bydelenes kartlegging og videre bydelenes valg av løsninger 

vil være avgjørende for fremdriften knyttet til konkrete bestillinger.  

5.2.1 Bydelenes rolle og ansvar

Kartleggingsmaterialet gir et bilde av bydelenes behov. Når bolig ikke er nok betyr at 

fremskaffelse av eiendommer, rehabilitering og ferdigstillelese av egnede boliger bare er en 

del av de utfordringer bydelene står overfor i forhold til å etablere tilpassete boligløsninger. 

Spesialboliger skal i tillegg driftes på en forsvarlig måte som skal bidra til trygghet og 

stabilitet for brukeren. Resultatet fra kartleggingen presenteres for bydelene i egne møter i 

ukene 24 og 25, som grunnlag for videre valg om mulighet for bestilling av forprosjektering.    

5.3 Legge til rette for at bydelene kan klare å realisere slike boligprosjekter, med god 

utnyttelse av Husbankens støtteordninger i tillegg til sentrale avsetninger.

Det er på bakgrunn av sentrale avsetninger i 2009 og 2010 på til sammen kr. 25 mill søkt om 

boligtilskudd gjennom Husbanken i desember 2009, for etablering av nye boligtiltak for den 

tyngste brukergruppen. I hovedsak knyttet til småhusetablering og boligtiltak etter modell fra 

Schandorffsgate. På grunn av tidsfrister er søknaden utformet som en rammesøknad. Det er på 

bakgrunn kartleggingsresultatene også spilt inn forslag om avsetning til nye tiltak i 



budsjettprosessen for 2011. I denne sammenhengen er det viktig å se avsetninger til 

rehabilitering av bolig og ressurser til oppfølging i samme bolig som en helhet, der begge er 

like viktig for å lykkes med etablering av varige og tilpassete boligløsninger for den tyngste 

brukergruppen. Et eksempel som illustrerer dette bildet er knyttet til boligtiltaket 

Schandorffsgate hvor oppfølgingskostnader per bruker per år er kr. 522.000,-. Samlokaliserte 

boliger med bemanning vil for de fleste være et altfor kostnadskrevende tiltak.

5.4 Analyse av resultater

Over flere år er det gjennomført nasjonale kartlegginger av bostedløse i Norge. Siste 

kartlegging utført i uke 48/2008 vil bli brukt som et bakteppe i analysen for å sammenligne 

resultatene fra Oslo der det er mulig. 

5.5 Tabellforståelse

Av mangel på tilgjengelig verktøy er materialet behandlet manuelt ved bruk av tabeller. Dette 

har vist seg å være en svært tidkrevende oppgave.

Hver tabell angir bydelenes resultater etter bydelsnummer:
Nr Navn Nr Navn

1 Bydel Gamle Oslo 9 Bydel Bjerke

2 Bydel Grünerløkka 10 Bydel Grorud

3 Bydel Sagene 11 Bydel Stovner

4 Bydel St. Hanshaugen 12 Bydel Alna

5 Bydel Frogner 13 Bydel Østensjø

6 Bydel Ullern 14 Bydel Nordstrand

7 Bydel Vestre Aker 15 Bydel Søndre Nordstrand

8 Bydel Nordre Aker

PRESENTASJON AV RESULTATER

6 ANTALL

Å være utenfor en stabil boligløsning er en alvorlig stressfaktor for utvikling av sosiale 

problemer. Noen er i en marginal situasjon på grunn av psykiske lidelser og / eller rus, og 

andre har utviklet slike problemer på grunn av manglende stabilitet. Nasjonal kartlegging av 

Målgruppen er personer med rus- og/eller psykiatriproblematikk og som har behov for 
omfattende bistand til å mestre og beholde sitt boligforhold.



bostedløse i Norge i uke 48/2008 beregnet antall utenfor varig bolig i Oslo til å være 1526 

personer. Bydelenes kartlegging omfatter 331 personer med tung rus- og/eller psykiatri-

problematikk, og som har behov for omfattende bistand til å mestre og beholde sin bolig.

Tabell 6 Antall brukere i målgruppen fordelt på bydeler 1-15. N:331
Bydeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Antall

Antall 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331

%vis fordeling 5,1 16,6 5,1 4,8 7,9 7,9 2,4 6,3 2,7 8,8 9,1 6,3 11,8 1,5 3,6 100,0

Sammenlignet med resultatene fra nasjonal kartlegging utgjør brukerne i denne kartleggingen 

22 % (1/5) av registrerte bostedløse i Oslo i uke 48/2008. Mange brukere i dette materialet har 

levd i en marginal situasjon over mange år. Det er derfor grunn til å tro at de er representert i 

den nasjonale kartleggingen og en sammenligning vil derfor ha relevans.

7 DEMOGRAFISK PROFIL

I dette kapitlet analyseres og drøftes opplysninger om kjønn, alderssammensetning, fødeland, 

utdanning, inntektskilder og familiesituasjon. Spørsmål om personen har barn og i hvilken 

grad det gjennomføres samvær med barn, er også med i kartleggingen. 

7.1 Kjønn

Andelen bostedløse menn og kvinner har vært stabil gjennom de fire siste kartlegginger av 

bostedløse i Norge. Resultatene for Oslo i uke 48/2008 viste 70 % menn og 30 % kvinner.

Tabell 7.1 Andelen menn og kvinner etter bydeler. N:331
Kjønn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot %

Mann 13 39 13 14 21 17 4 15 9 20 21 15 31 3  9 244 73,7

Kvinne  4 16  4  2 5  9 4  6 -  9 9  6  8 2  3 87 26,3

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Kartleggingen av de tyngste brukerne viser den samme fordelingen, med 74 % menn og 26 % 

kvinner. Imidlertid viser aldersgruppen 18 - 25 år (N:37) en høyere kvinneandel, hvor 

fordelingen er 62 % menn og 38 % kvinner.  

Oppsummering:
- Av 331 kartlagte er 244 menn og 87 kvinner
- Aldersgruppen 18-25 år utgjør 37 personer, med 23 menn og 14 kvinner 



7.2 Alder

Nasjonal kartlegging viser at gjennomsnittsalder for bostedløse personer er vesentlig lavere 

enn befolkningen som helhet. Resultatene for Oslo i uke 48/2008 viste at 74 % av alle 

registrerte var under 45 år, hvorav 14 % utgjorde aldersgruppen under 24 år. 

Tabell 7.2 Aldersfordeling etter bydeler. N:331
Alder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot %

18-25 2 3  1  2  4  4 -  2 -  3  7  3  4 -  2  37 11,2 

26-45 9 31 13 11  8 14 7  6 7 16 13 10 24 3  9 181 54,7

46-55 3 16  2  2 10  5 1  6 1  7  7  5  8 2  1  76 23,0 

56 > 2 5  1  1  4  3 -  6 1  3  3  2  3 - -  34 10,3

Ikke oppgitt 1 - - - - - -  1 - - -  1 - - -  3  0,9

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

I denne kartleggingen er 66 % under 45 år. Aldersgruppen 26 – 45 år utgjør 55 %, og er den 

største gruppen med 181 personer. Selv om vårt utvalg er begrenset til de tyngste brukerne, er 

det samsvar med påstanden om at andelen bostedløse synker ved økende alder (Dyb mfl. 

2008).  Andelen unge i alderen 18 - 25 år utgjør i dette materialet 11 % av alle kartlagte 

fordelt på 12 bydeler.   

7.3 Fødeland

I Norge er det 460 000 personer som enten har innvandret selv eller er født i Norge med 

innvandrerforeldre. Til sammen utgjør disse gruppene 9,7 % av befolkningen. Tidligere 

kartlegginger viser at andelen bostedløse født utenfor Norge er overrepresentert sammenlignet 

med befolkningen som helhet (Dyb m fl 2008). Nasjonal kartlegging i uke 48/2008 viste at 27 

% av de bostedløse i Oslo var født i ikke vestlige land. 

Tabell 7.3 Fødeland etter bydeler. N:331
Fødeland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Norge 14 43 12 12 24 22 7 19 5 23 22 18 31 5  9 266 80,4

Andre land  3 11  4  4  2  4 1  2 4  4  8  3  8 -  3  61 18,4

Ikke oppgitt -  1  1 - - - - - -  2 - - - - -  4  1,2

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,

Resultatene fra denne kartleggingen viser at 80 % av de tyngste brukerne har norsk etnisk 

opprinnelse. Personer fra andre land utenfor Norge utgjør til sammen 18 %, hvor den største 

andelen har Afrika som fødeland. Antall født utenfor Norge utgjør 61 personer, av disse er 



den største gruppen født i Somalia og utgjør 18 personer. Av totalt antall kartlagte unge under 

25 år tilsvarer andelen født i andre land 6 personer. Resultatene viser også her en 

overrepresentasjon i forhold til befolkningen som helhet. På bakgrunn av generelle uttalelser 

og beskrivelser av sosialtjenestens utfordringer i Oslo ble det forventet en enda større andel 

tyngre brukere fra ikke vestlige land. Dette ble ikke bekreftet. Det er likevel grunn til å tro at 

lavt forventet antall for gruppen ikke vestlige innvandrere, kan forklares i enten kjente

kulturbarrierer knyttet til rusmisbruk og psykiske lidelser, hvor det tar lenger tid å erkjenne og 

avdekke problemene, eller at de som er kjent av sosialtjenesten, ikke vurderes å være innenfor 

denne kartleggingens målgruppe. Det er også spurt om oppholdsstatus for personer født 

utenfor Norge, fordi dette sier oss noe om varighet og tilknytning til Norge. Antall registrerte 

klienter født utenfor Norge utgjør 61 personer og av disse er 9 personer innvilget norsk 

statsborgerskap og 32 personer har varig bosettingstillatelse. Spørsmålet er ikke besvart for 20 

personer.

7.4 Tilhørighet til Oslo

Oslo som storby og hovedstad har generelt stor tilflytting. Som et storbyfenomen bruker 

sosialtjenesten i Oslo relativt mye tid på avklaring av tilhørighet mellom kommuner da noen 

brukere flyter rundt på tvers av kommunegrenser, og gjør seg ofte utilgjengelig for 

hjelpeapparatet i hjemkommunen. Andre velger å bosette seg i Oslo etter endt behandling 

eller fengselsopphold og enkelte strander i Oslo av ulike grunner og i beste fall får hjelp til 

hjemreise. Med utgangspunkt i at det er mulig å leve i Oslo over relativt lang tid, uten å ha 

kontakt med sosialtjenesten, ved hjelp av midlertidige løsninger og lavterskeltilbud fra 

frivillige organisasjoner ønsket vi å kontrollere for botid i Oslo og kjent kommunetilhørighet 

før tilflytning til Oslo, for å se om antallet kan forklares i tilflytting fra andre kommuner.     

Tabell 7.4 Botid i Oslo etter bydel. N:331
Botid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

0-2år - - -  1  2 -  1 -  1 - - - - -  5  1,5

3 år > 7 17  3 10  6  9 5  7 5  8 11  9 16 1  6 120 36,3

Oppvokst i Oslo  2  9 -  4  4  3 2  4 2  6  7  4 21 2  5  75 22,7

Ikke oppgitt 8 29 14  2 15 12 1  9 2 14 12  8  2 2  1 131 39,6

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Bydelenes kartlegging viser at gruppen innflyttere til Oslo utgjør 38 % av alle kartlagte, mens 

23 % oppgir å være født og oppvokst i Oslo. Kategorien ikke oppgitt utgjør nesten 40 % og er 

dermed så høy at det ikke er mulig å konkludere. Ser vi på varighet av botid i Oslo har bare



2 % bodd kortere enn 3 år og 36 % har bodd i Oslo i 3 år eller mer, og for de fleste i denne 

gruppen dreier det seg om mange år. Ingen voksne over 25 år har kortere botid enn 3 år. Det 

er derfor grunn til å tro at de fleste i vår målgruppe har over mange år hatt et stabilt forhold til 

Oslo. Botid i Oslo er kontrollert spesielt for aldersgruppen 18 – 25 år. Materialet består av 37 

ungdommer hvor 17 personer er innflyttere og har i hovedsak bodd i Oslo innenfor 

tidsrammen 1-3 år. Den yngste brukergruppen skiller seg ut med en høyere andel tilflytting og 

kortere botid i Oslo. Sosialtjenesten i Oslo forteller om en generell opplevd økning av den 

yngste brukergruppen og som det kan være grunn til å se nærmere på i en annen 

sammenheng. Når det gjelder kjent kommunetilhørighet før flytting til Oslo er det også 

mangler ved registreringen. Generelt er det lite kunnskap om hvor den enkelte kommer fra, 

men av de som har svart viser materialet en noe høyere prosentandel fra Sør- og Østlandet.

7.5 Språk

Dyb m fl (2008) sier at terskelen for å oppsøke hjelpeapparatet kan være høyere når man på 

grunn av språk har vanskeligheter med å orientere seg i forhold til de ulike instanser i 

hjelpeapparatet. Bydelene har derfor kartlagt daglig talespråk og behovet for tolk i kontakt 

med hjelpeapparatet for de aller tyngste brukerne, for å se om det ut fra status i kjent gruppe, 

er grunn til å tro at mange faller utenfor på bakgrunn av språkbarrierer.      

Tabell 7.5 Daglig talespråk og behov for tolk etter bydeler. N:331
Daglig språk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Norsk/nordisk 17 52 17 15 25 26 8 21 9 26 29 21 38 5 12 321 97,0

Behov for tolk  -  2 -  1 - - - - - -  1 -  1 - -  5  1,5

Ikke oppgitt -  1 - -  1 - - - -  3 - - - - -  5  1,5

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Vårt materiale viser at 97 % har norsk som daglig talespråk og at det kun er 5 personer som 

har oppgitt behov for tolk i kommunikasjon med hjelpeapparatet. Det er grunn til å tro at høy 

forekomst av norsk dagligtale har sammenheng med at 69 % av de som er oppgitt født utenfor 

Norden, har hatt lengst levetid i Norge. 

Oppsummering:

- 181 av 331 kartlagte er i alderen 26 – 45 år og utgjør hovedandelen kartlagte
- Antall personer i en marginal livssituasjon reduseres ved økende alder
- 80 % av de kartlagte har norsk etnisk opprinnelse

o Personer født i Somalia er hyppigst representert fra andre land
- 75 av 331 kartlagte er født i Oslo

o Den største gruppen er innflyttere, men har lang botid Oslo
o Aldersgruppen 18 – 25 år skiller seg ut med kort botid i Oslo

- 97 % av de kartlagte har norsk som daglig talespråk



7.6 Utdanning

I befolkningen som helhet har 30 prosent grunnskole, 43 prosent har videregående skole og 

26 prosent har høyere utdanning fra universitet eller høgskole som høyeste utdanning.  

Kartlegging av bostedsløse i 2008 konkluderte med at populasjonen av bostedsløse skiller seg 

fra befolkningen som helhet ved at de generelt har et lavere utdanningsnivå (Dyb m fl 2008). 

Tallene for Oslo i uke 48/2008 viste lav svarprosent, og av de som svarte hadde 29 prosent 

grunnskole, 15 prosent hadde videregående skole og 4 prosent hadde høgskole / 

universitetsutdanning. Bydelenes kartlegging av de aller tyngste har i tillegg til å kontrollere 

for utdanningsnivå også spurt om videre utdanning er et realistisk mål for den enkelte bruker 

på sikt. 

Tabell 7.6 Utdanningsnivå etter bydeler. N:331
Utført skolegang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Grunnskole*  8 15  4 13 16  8 5 12 4 17  8 15 31 4  9 169 51,1

Videregående skole  2  6  1  5  4  4 2  7 2  6 -  3  8 2  6  58 17,5

Høgskole / universitet -  3  1  4  1  1 -  3 - - - - - 1  2  16  4,8

Ikke oppgitt*  9 31 11  3 10 18 3  9 5 12 22  6 8 1  3 160 48,9

Total** 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Resultatene fra bydelenes kartlegging sammenlignet med alle registrerte bostedløse i uke 

48/2008 i Oslo viser et sammenfallende utdanningsnivå for den tyngste gruppen hvor 51 % 

har grunnskole, 18 % har videregående skole og 5 % har høyere utdanning. Andelen med 

grunnskole er høyere i vår kartlegging og kan forklares med lav andel fra ikke vestlige land 

utenfor Norge. Vår kartlegging har også et høyt antall ubesvarte, tilsvarende 49 %. Vi har sett 

spesielt på aldersgruppen 18-25 år hvor 25 av 37 ungdommer har fullført grunnskole mens 

bare 2 personer har fullført videregående skole. Forklaringen kan ligge i den totale 

belastningen for den yngste gruppen hvor både tidlig forekomst av rusmisbruk og synlig 

psykisk lidelse synes stor. Det er bare for 23 av 331 personer som har videre utdanning som et 

realistisk mål på sikt.  

7.7 Inntektskilder

Inntektskilder er en god indikator når vi vurderer tilknytning, eller mangel på tilknytning til 

arbeidslivet. Deltagelse i arbeidslivet anses som en av de viktigste indikatorene på sosial 

integrasjon og motsatt sosial ekskludering og marginalisering (Dyb m fl 2008). I bydelenes 

kartlegging av de tyngste brukerne har vi også spurt om tidligere arbeidserfaring, varighet av 

arbeid eller aktivitet, årsak til avbrudd og i hvor stor grad arbeid/aktivitet et realistisk mål for 



den enkelte på sikt. Da daglig aktivitet ses på som en viktig komponent for å øke integrasjon 

og trivsel i en varig boligløsning, kan besvarelsen også her gi et bilde av sosialtjenestens 

vurdering av ressurser og tro på den enkeltes evne til å endre og mestre.  

Tabell 7.7 Inntektskilder etter bydeler. N:331
Inntektskilder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot %

Sosialhjelp  6 18  4 10 12  8 2  5 1 11 16 11 15 4  7 130 39,3

Pensjon 10 28 13  5 11 11 5 14 8 15 12  6 22 1  2 163 49,2

Rehab / attføring  1  7 - -  2  5 1  1 -  2  2  4  1 -  1  27  8,2

Annet -  2 - - -  1 - - -  1 - -  1 -  2  7  2,1

Ikke oppgitt - - -  1  1  1 -  1 - - - - - - -  4  1,2

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100

Resultatene viser at 130 personer har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt og 163 

personer mottar pensjon (alder/etterlatte/ uføre) og som utgjør de to hyppigste inntektskildene 

for de tyngste brukerne. Kategorien rehabiliteringspenger/attføring utgjør 8 % og refererer til 

et lite antall personer som er i en eller annen form for behandling knyttet til rus eller psykiatri. 

Ingen av brukerne har arbeidsinntekt, men tre personer har vedtak om kvalifiseringsprogram 

og kvalifiseringsstønad og er registrert innenfor kategorien annet. Denne kategorien utgjør 

bare 2 % og inneholder også arbeidspenger under soning, arv og tigging. Av de 37 kartlagte 

innenfor aldersgruppen 18 – 25 år har 8 personer uførepensjon, 6 personer har rehabiliterings-

penger og den største gruppen som utgjør 22 personer lever av økonomisk sosialhjelp. Med 

tanke på at kartleggingen gjelder de tyngste brukerne, hvor den enkelte har hatt samme 

livssituasjon over mange år, vurderes andelen med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt 

som svært høy. Det er grunn til å se nærmere på dette i en annen sammenheng, for å sikre en 

større andel av brukerne en varig inntekt gjennom en trygdeytelse.

7.8 Arbeidserfaring

Av 331 kartlagte oppgir 111 personer (1/3) at de har vært i aktivitet eller arbeid. Av 37 

personer i aldersgruppen 18-25 år oppgir 7 personer å ha arbeidserfaring. Av alle de som 

oppgir å ha arbeidserfaring er det bare halvparten som svarer på varighet og årsak til avbrudd. 

Av disse har 18 % vært i arbeidslivet inntil 5 år, 20 % har vært i arbeidslivet inntil 10 år og 

den siste gruppen på 13 % har hatt et sporadisk forhold til arbeidslivet. Selv om det er relativt 

lave tall i denne kartleggingen, handler det likevel om personer som inntil et visst punkt i livet 

sitt har greid å fungere innenfor normale normer og dermed har med seg en verdifull erfaring, 

som det er viktig å bygge videre på. På spørsmål om årsak til avbrudd i arbeidslivet knyttes 



problemstillingen i hovedsak til rusmisbruk og psykiske plager / lidelser. På spørsmål om 

arbeid eller aktivitet anses å være et realistisk mål på sikt, svarer 79 av 331 kartlagte personer 

bekreftende på spørsmålet, med fokus på aktivitet. De yngste brukerne skiller seg ikke ut her.

7.9 Sivilstand og familiesituasjon

Tidligere kartlegginger viser at hovedandelen av bostedløse generelt er enslige. I nasjonal 

kartlegging i uke 48/2008 utgjorde kategorien enslige for Oslo 71 prosent (Dyb mfl 2008) 

Tabell 7.9 Sivilstand og familiesituasjon etter bydeler. N:331
Sivil status 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Enslig 17 43 16 13 18 21 4 18 8 20 23 15 34 5 11 266 80,4

Separert /skilt -  9  1  3  3  5 4  3 1  7  6  5  5 -  1  53 16,0

Ikke oppgitt -  3 - -  5 - - - -  2  1  1 - - -  12  3,6

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Vårt funn gjennom bydelenes kartlegging av den tyngste brukergruppen er sammenfallende 

med tidligere kartlegginger, da 80 % oppgir å være enslige. Kategorien separert/skilt utgjør 

16 % og tilsvarer 53 personer, som det er grunn til å tro har med seg erfaringer fra en mer 

normal livssituasjon bestående av bolig og familieliv som det er viktig å bygge videre på ved 

vurdering av varig boligløsning. På spørsmål om barn bekrefter 23 % av de kartlagte at de har 

egne barn. Av disse oppgir 4 personer å ha fast samvær med egne barn under tilsyn. Ingen i 

dette materialet bor sammen med barn. Spørsmålsstillingen har ikke gjort et skille på barn 

over og under 18 år, da det i like stor grad var en annen måte å kontrollere for familienettverk

Oppsummering:

- Av 331 kartlagte personer 
o har 169 personer fullført grunnskole
o 58 personer har fullført videregående skole
o 16 personer har høgsole-/universitetsutdanning

- Av 37 kartlagte personer i aldersgruppen 18-25 år
o har 25 personer fullført grunnskole
o 2 personer har fullført videregående skole

- 111 av 331 kartlagte har arbeidserfaring
o Av disse er 7 personer i alderen 18-25 år
o 22 personer har vært i arbeidslivet mer enn 5 år
o 34 personer har sluttet på grunn av rusrelaterte problemer
o 21 personer har sluttet på grunn av psykisk helse

- 79 av 331 kartlagte oppgir at aktivitet er et realistisk mål på sikt
- Av 331 kartlagte har

o 163 personer en eller annen form pensjon
§ 8 personer i alderen 18-25 år

o 130 personer har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde
§ 22 personer i alderen 18-25 år

- 80 % av alle kartlagte er enslige 



8 OPPHOLDSSTEDER

Innenfor denne kategorien har bydelene kartlagt dagens boligsituasjon, de har beskrevet den 

enkeltes historie i forhold til bolig, hvilke tiltak som har vært knyttet til tidligere boligløsning 

og årsak til flytting/ustabilitet. Innenfor denne kategorien er det vanskelig å sammenligne med 

den nasjonale kartleggingen fordi den omfatter alle bostedløse på et bestemt tidspunkt og er 

vurdert i forhold til en vid definisjon av begrepet bostedsløshet og kategorisert på en annen 

måte enn denne kartleggingen. 

8.1 Boligsituasjonen på kartleggingstidspunktet

I analysen av funn knyttet til boligsituasjonen på kartleggingstidspunktet vurderes det som 

naturlig å dele materialet inn i fire kategorier;

• Har tilgang til egen bolig

• Oppholder seg i institusjon og fengsel

• Bor rundt omkring

• Oppholder seg i Rusmiddeletatens (RME) tiltak

Tabell 8.1.a Boligsituasjon på kartleggingstidspunktet etter bydeler. N:331
Boligsituasjon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot %

Antall besvarelser 16 54 17 15 25 24 8 17 9 28 29 20 35 5 11 312 94,3

Leier kommunal bolig  2  2  2 - -  4 1  1 4  6  6  1  5 - -  34 10,2

Har bolig med oppfølging -  3 -  1  1 - - - -  2 -  1 - - -  8  2,4

Leier privat bolig  1  3 -  1 -  1 -  1 -  2  1  3 - - -  13  3,9

Eier bolig -  1 - - - - - - - - - - - - -  1  0,3

Bor hos foreldre  1  2 - - - - - - - - - - - - -  3  0,9

Bor i spesialbolig ByBo -  1 - - - - - - - - - - - - -  1  0,3

Leier småhus / Flexbo -  1 - - - - - - - - - - - - -  1  0,3

Opphold i sykehjem -  1 - - - - - - - - - - - - -  1  0,3

Psykiatrisk institusjon  1 12  3  3  5  2 3  4 1  2  2  2 1  41 12,4

Behandlingsinstitusjon rus -  1 -  1 -  1 -  1 -  2  2 -  2 -  2  13  3,9

Opphold i fengsel -  1  1 -  1 - - - 1 -  2 -  3 -  2  11  3,3

Omsorgssenter RME  1 12  1 - -  2 - - 2  2 -  2  3 - -  24  7,3

Rehabiliteringssenter RME  4  2  4  3  8  3 -  7 -  4  3  4  5 1  3  51 15,4

Lavterskeltilbud RME  4  8  4  4  9  8 4  3 -  8  9  4 10 3  2  80 24,2

Bor rundt omkring  1  4  2  2 -  3 - - -  2  4  3  5 -  2  28  8,5

Oppholder seg ute - - - -  1 - - - 1 - - - - - -  2  0,6

Ikke oppgitt  1  1 -  1  1  2 -  4 -  1  1  1  4 -  1  19  5,7

Totale antall kartlagte 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Det er spurt om årsak til flyttinger og manglende stabilitet knyttet til brukerens bolighistorie. 

Besvarelsen er ikke bare knyttet til en bolig men gjelder også lavterskeltilbudet.



Tabell 8.1.b Årsak til flyttinger / ustabilitet etter bydeler. N:331
Årsak til flytting/ustabilitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tot %

Utagering, vold, trusler 9 8 3 7 5 2 3 2 3 3 3 6 10 1 4 69 20,8

Innleggelse/Psykisk lidelse 4 9 4 3 3 3 1 5 2 3 5 1 3 2 - 48 14,5

Manglende boevne 4 8 1 - 1 - - 2 1 - - - 1 - - 18  5,4

Utkastelse husleierestanser - 1 2 3 2 4 - - 1 3 4 3 2 - 1 26  7,9

Ut og inn av lavterskel - 4 1 - - - - - - 2 - 2 - - -  9  2,7

Husbråk / rus - 8 3 1 5 7 1 3 - 7 2 1 5 - 2 45 13,6

Har et høyere omsorgsbehov - 13 2 - 1 - - 1 - - 1 1 4 - 1 25  7,6

Fengsel - 1 - - - - - 1 1 1 2 - - - -  6  1,8

Ikke oppgitt - 3 1 2 9 10 3 7 1 10 13 6 14 2 4 85 25,7

Antall kartlagte brukere 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100

• 85 personer har ikke besvart spørsmålet

• 69 av 331 personer har tendenser til utagering, vold og trusler om vold å være den 

vanligste årsak til opphør av til enhver tid gjeldende tilbud

• 48 av 331 personer oppgir innleggelser i psykiatrien som årsak til tap av oppholdssted

• 45 av 331 personer har blitt utestengt av bolig grunnet rusrelatert atferd med 

påfølgende klager fra naboer som opplever naboskapet som ubehagelig og utrygt  

8.1.1 Har tilgang til egen bolig

Bydelenes kartlegging viser at 61 personer, tilsvarende 18 %, har på kartleggingstidspunktet 

tilgang til egen bolig, herav 9 personer i alderen 18-25 år. I bydelenes beskrivelse av den 

enkeltes bolighistorie kommer det fram at 29 % av de tyngste brukerne har en historie hvor de 

har gått ut og inn av privat / kommunal leid bolig eller bodd hjemme hos nær familie. I tillegg 

har de i mellomperioder fra en bolig til en annen oppholdt seg i lavterskeltilbud. Dette kan 

tyde på at en relativt stor andel av brukerne blir, under gitte forhold vurdert å være i stand til å 

bo, men har store utfordringer knyttet til det å beholde en ordinær bolig. Kravet til 

sosialtjenesten om å benytte døgnovernatting i minst mulig grad er også en medvirkende 

årsak til stadige reetableringer i bolig. Den hyppigste årsaken til tap av bolig knyttes til 

rusrelatert husbråk, herunder manglende evne til å sette grenser for rusvenner som kommer på 

besøk, lav egenomsorg, hærverk, truende og aggressiv atferd som fører til engstelige naboer 

og påfølgende utkastelse. Det er kun 8 % av denne gruppen som har blitt utestengt av bolig 

grunnet husleierestanser. Bydelenes beskrivelser av tiltak som er forsøkt tidligere i bolig 

gjelder samarbeidsavtaler som en forutsetning for boligtildeling, hjemmetjenester, 

psykiatrioppfølging og generell oppfølging i bolig. De opplever i stor grad at tradisjonelle 



virkemidler ikke er tilstrekkelige da brukerne i liten grad gjør seg tilgjengelig for oppfølging 

eller at iverksatte tiltak ikke dekker det reelle omsorgsbehov den enkelte har. Kartleggingen 

viser store ulikheter mellom bydelene i bruk av ordinære boliger for de tyngste brukerne. en. 

Bydeler som skiller seg ut ved å ha en prosentvis høy andel av sine kartlagte brukere ut og inn 

av bolig er bydelene Bjerke, Grorud, Stovner, Alna, Østensjø, Gamle Oslo og Grünerløkka. 

På spørsmål om hva som skal til for at disse brukerne skal oppnå en varig og tilpasset 

boligløsning oppgir bydelene flere behov, både rettet mot individ og system:

Bydelene melder tilbake at bolig i seg selv ikke vurderes som tilstrekkelig for å oppnå en 

varig boligløsning. Innenfor bydelenes rammebetingelser og tilgjengelige oppfølgings-

ressurser kan det videre tyde på at tradisjonell tenking i kombinasjon med tilgjengelige 

virkemidler ikke vil føre til varige boligløsninger for den tyngste brukergruppen.

Oppsummering:

8.1.2 Oppholder seg i institusjon og fengsel

- mange brukere er ikke utredet og det er vanskelig å vurdere hva som er rett hjelp

- mange brukere møter ikke til timeavtaler og det er vanskelig å etablere 

kontinuerlig kontakt, med konsekvenser som fører til langvarige opphold i 

lavterskeltilbud

- behov for øremerka styrkingsmidler til bydelene, som gir mulighet til å etablere og 

utvikle gode tjenester for oppfølging i bolig i tråd med brukerens behov

- behov for ambulante team med høy og tverrfaglig kompetanse, hvor 

spesialisthelsetjenesten har en betydelig rolle

- behov for mulighet til rask skjerming av brukere for å stabilisere psykisk 

helsetilstand eller ukritisk rusmiddelbruk

- etablere gode boligløsninger hvor brukerens oppfølgingsbehov dekkes, og i denne 

kartleggingen vurderer bydelene at 178 personer har behov for bolig med tilknyttet 

personell, enten i form av døgnbemanning eller gjennom daglig oppfølging av få 

og kjente personer over tid (se tabell 9.3).

- 61 av 331 kartlagte har tilgang til egen bolig

- Problemet er ikke å skaffe bolig, men å greie å beholde boligen, bolig er ikke nok

- Skal de tyngste brukerne mestre å bo i bolig må både tilgang til egnede boliger og 

ressurser til oppfølging i bolig være to sider av samme sak

- Behov for å tenke nytt, mer samordning av ressurser innenfor egen bydel, på tvers av 

bydeler i sektor og på tvers av bydeler og spesialisthelsetjenester 



Med institusjon menes her behandlingsinstitusjoner innenfor rus eller psykiatri. På 

kartleggingstidspunktet oppholdt 65 brukere (20 % av alle) seg i institusjon eller fengsel.

14 % av disse er i alderen 18-25 år. Innenfor kategorien er andelen innlagt i psykiatrisk 

institusjon høyest med 41 personer. Videre er 13 personer i institusjoner for rusbehandling og 

11 personer under aktiv soning i fengsel. Bydelene har i tillegg kartlagt den enkeltes 

behandlingserfaring og tidligere opphold i sykehus/institusjon og fengsel. Det er 18 % av 

brukerne som ikke har svart på spørsmålene.

Tabell 8.1.2 Behandlingserfaring og institusjonsinnleggelser etter bydeler. N:331
Behandlingserfaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Psykiatrisk sykehus 9 22 13 10  8  5 4 14 7 10  8 9 19 2 3 143 43,2

DPS (dobbeltdiagnose) 1  4  1 11 -  1 1  1 -  1  1 1  6 - 2 143 43,2

Rusbehandling 7 11  3 12  8 14 5  5 -  9 12 9 20 2 7 124 37,5

Fengsel 5 12  4  7 10 14 4  4 2 10 13 5 18 3 8 119 36,0

Resultatene viser et sammensatt bilde, hvor flere både har vært underlagt psykiatrisk 

behandling, rusbehandling og sonet dom i fengsel i flere omganger. Kartleggingen viser at 

43 % har erfaring fra psykiatrisk behandling, enten gjennom innleggelse i sykehus eller 

DPS/ROP. Videre har 43 % påbegynt eller gjennomført en rusbehandling og 36 % av de 

kartlagte har sonet dom. Bekreftelsen på at en relativt stor andel har erfaring både fra opphold 

innen psykiatri, rus og fengsel understreker den kompleksitet hjelpeapparatet står overfor i 

arbeidet med å etablere tilpassede og varige boligløsninger for personer med omfattende rus-

og psykiatriproblematikk, og utfordringer i å finne gode løsninger når bolig ikke er nok. 

Overgangsfaser fra fengsel og institusjoner til bolig har vært et nasjonalt satsningsområde 

med stor prosjektbasert fokus og innsats fra tjenesteapparatet. For alle vanlige mennesker har 

en normal livssyklus med sårbare overgangsfaser hatt stor fokus og forståelse. For mange i 

den tyngste målgruppen kan det tyde på at det fokuseres mer på de kjennetegn ved individet 

som er utenfor ”normalen” og som kan bidra til at man mister helheten og ivaretakelse av de 

grunnleggende behov som ethvert menneske har, uansett hvordan liv leves. Kartleggingen 

viser at hovedårsaken til tap av bolig for den gruppen, er i en eller annen form rusrelatert. Før 

avsluttet opphold i fengsel eller institusjon har personer både redusert og stabilisert 

rusinntaket og kan være i en unik posisjon for å etablere et godt samarbeid om bolig, tilpasset 

oppfølging, videre behandling og om mulig aktivitet. Rusmiddeletaten forteller (samtale 26/5-

10) at 7 % av alle overdosedødsfall i Oslo, innenfor en gitt tidsperiode knyttes til personer 

som kommer fra fengsel eller annen institusjon og som ved utskriving ikke hadde et 



boligtilbud. Resultatene i kartleggingen kan antyde at videre utfordringer også vil handle om å 

utnytte og forstå at sårbare overganger kan være det beste utgangspunkt for både klienten og 

tjenesteapparatet til å etablere et forutsigbart samarbeid.    

8.1.3 Bor rundt omkring

Bydelenes kartlegging viser at 41 personer bor rundt omkring på kartleggingstidspunktet. 

Med unntak av 2 personer som har valgt å oppholde seg ute, oppholder de andre seg der de til 

enhver tid får være, hos familie, venner og lavterskeltilbud. Denne kategorien utgjør kun 2 % 

av de kartlagte når det kontrolleres for den enkeltes bolighistorie.  

8.1.4 Oppholder seg i Rusmiddeletatens tiltak

I Oslo forvalter Rusmiddeletaten (RME) kommunens byomfattende tilbud til 

rusmiddelmisbrukere over 18 år, gjennom egne institusjoner og tiltak og ved kjøp av tjenester 

hos private aktører. Bydelenes kartlegging viser at 155 av 331 kartlagte oppholder seg i 

RME`s  tiltak. Rusmiddeletaten vurderes som bydelenes forlengede arm og har en dobbelsidig 

rolle. De fungerer både som et midlertidig boalternativ, der personer med definerte og 

rusrelaterte behov kan oppholde seg, samtidig som de har spesifikke mål om å hjelpe

beboeren videre i systemet og på den måten fungerer som en institusjon.

8.1.4.1 Rehabiliterings- og omsorgsenter

På kartleggingstidspunktet bodde 75 personer i rehabiliterings- og omsorgssenter. Videre 

viser undersøkelsen at flere av de kartlagte har bodd i slike tiltak over mange år og de 

betrakter dette som sitt hjem, med nødvendig trygghet, struktur, stabilitet og opplevd 

livskvalitet. Dette kan være en forklaring på lang botid i rehabiliterings- og omsorgssenter. På 

spørsmål om hva som skal til for at den enkelte kan bo i varig bolig svarer mange bydeler at  

klienten fungerte godt så lenge han fikk være i Rusmiddeletatens tiltak eller det eneste stedet 

klienten har følt seg trygg og har greid å oppholde seg over tid er i Rusmiddeletatens tiltak. I 

bydelenes vurdering av tilgjengelige adekvate virkemidler kan besvarelsene tyde på at 

brukerens tilbakemeldinger om opplevd trygghet veier tyngre enn prinsippet om at alle skal 

bo i egen bolig. Dette kan være en annen forklaring på lang botid i rehabiliterings- og 

omsorgssenter. 



8.1.4.2 Lavterskeltilbud

1/3 av alle kartlagte oppholder seg i ulike lavterskeltilbud, og vi ser nærmere på hvem disse 

er.  Bolighistorien viser at de har gått ut og inn av ulike lavterskeltilbud fra 0 til 15 år. 

Gruppen utgjør 110 personer, fordelt på 80 menn og 30 kvinner. Av disse er 14 personer 

under 25 år. Hovedgruppen på 66 personer er hovedsaklig menn i alderen 36-55 år. 

Lavterskelgruppens problemer knyttet til rus og psykiatri viser at:

56 % av de som oppholder seg i lavterskel har økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde.

Lavterskelgruppens problemkarakteristikker viser at:

24 % av de som oppholder seg i lavterskel har vært innlagt i psykiatrisk institusjon og 37 % 

har gjennomført en eller annen form for rusbehandling.

Oppgitte behov som må ivaretas for å gjøre etablering i varig boligløsning mulig:

• 30 personer (27 %) oppgir å ha rusproblemer uten psykiske plager/lidelser

• 11 personer (10 %) oppgir å ha psykiske lidelser uten rusmisbruk

• 69 personer (63 %) oppgir å ha både rusmisbruk og psykiske plager/ lidelser

• 77 % (22 kvinner og 63 menn) har et daglig inntak av rusmidler 

• 55 % (11 kvinner og 49 menn) har problemer knyttet til aggresjon og utagering 

• 25 % (7 kvinner og 20 menn) har gjentatte psykoser 

• 30 % (10 kvinner og 23 menn) sliter med angst / depresjoner 

• 94 personer (85 %) har behov for oppfølging i bolig, herav

o 46 % har behov for praktisk bistand

o 23 % har behov for tydelige rammer og grensesetting

o 8 % må gjennomføre rusbehandling før bolig

o 32 % har behov for LAR-behandling

o 40 % har behov for hjelp til ruskontroll for å mestre 

o 28 % har behov for psykiatrioppfølging og sikre daglig medisinering

• 35 personer (32 %) ønsker egen leilighet 

• 34 personer (31 %) har behov for skjermet bolig 

• 18 personer (16 %) oppgir behov for boligløsning med døgnbemanning



9 HELSEPERSPEKTIVET

Det finnes mange tidligere undersøkelser hvor helseperspektivet har hatt høy fokus. Noen 

undersøkelser viser at personer med lav utdanning, fattige, de som er utenfor arbeidsliv og 

studier, enslige, skilte, trygde- og sosialhjelpsmottakere samt innvandrere fra ikke-vestlige 

land har betydelig dårligere psykisk helse enn resten av befolkningen (Folkehelseinstituttet, 

Rapport 2008). Andre studier viser at helsesituasjonen blant bostedløse er dårligere, både 

fysisk og psykisk, enn befolkningen generelt (Dyb mfl. 2008) og videre at det er grunn til å 

tro at personer med dobbeltdiagnose er overrepresentert blant bostedløse i de store byene 

(Evjen mfl. 2009). Vi har i denne undersøkelsen hatt som mål å kartlegge forekomst av både 

rus-, psykiatri- og dobbeltdiagnoseproblematikk. 

9.1 Kategorisering av målgruppen

Tabellen viser som et resultat av kartleggingen, en fordeling av målgruppens problemer 

knyttet til rus- og/eller psykiatriproblematikk. 

Tabell 9.1 Fordeling etter kategoriene rus-, psykiatri- og dobbeltdiagnoser etter bydeler. N:331
Målgruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Rus  5 13  4  4  6 12 2  6 -  6 11  7 15 2  2  95 28,7

Psykiatri  3 13  3  2  1  3 - 10 -  3  4  1  7 1 -  51 15,4

Rus/psykiatri (DD)  9 29 10 10 19 11 6  5 9 20 15 13 17 2 10 185 55,9

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Bydelenes kartlegging viser at 29 % oppgir å ha rusproblemer uten psykiske plager/lidelser, 

15 % oppgir å ha psykiske lidelser uten rusmisbruk og 56 % oppgir å ha både rusmisbruk og 

psykiske plager/lidelser. Andelen med omfattende rusmisbruk og samtidig alvorlig psykisk 

plage/lidelse er overrepresentert i denne kartleggingen og utgjør 185 personer. Personer som 

oppgir psykiske lidelser uten rusmiddelproblematikk er i denne undersøkelsen i mindretall. 

Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse har bydelene utført et betydelig og vellykket 

arbeid med etablering av egne og differensierte boligløsninger for psykisk syke. Høy fokus og 

handlingsretta aktivitet over tid kan forklare at undersøkelsen viser et relativt lavt anslag av 

personer med psykiske plager/lidelser uten rusmisbruk.

9.1.1 Problemkarakteristikker

Kartleggingen viser at svært mange i dette materialet ikke har vært gjennom utredning og 

diagnostisering av psykisk sykdom. Stortingsmelding nr. 25 (1996-97) om psykiske lidelser 

og tjenestetilbudene har et sterkt fokus på at kombinasjonen rusmisbruk og psykisk lidelse for 



mange fører til uttalt funksjonssvikt. I denne sammenhengen kan graden av funksjonssvikt 

være vel så viktig som en psykiatrisk diagnose. Bydelene har derfor utredet kjennetegn ved 

målgruppa som kan gi et bilde av det generelle funksjonsnivå. 

Tabell 9.1.1 Fordeling av problemkarakteristikker etter bydeler. N:331 
Problemer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Antall besvarelser 16 49 15 15 24 22 7 19 8 26 29 19 38 5 12 304 91,8

Konsentrasjon / søvn 9 9 3 10 11 2 2 11 3 14 10 10 19 2 9 124 37,5

Relasjonsproblemer 9 7 6 13 16 5 3 9 4 12 12 4 19 1 10 130 39,3

Hygiene/ernæring/renhold 13 22 6 10 12 12 3 10 5 14 14 11 21 3 10 166 50,2

Daglig rus 11 34 11 12 19 17 6 9 7 21 25 16 29 4 11 232 70,1

Psykoser 9 20 15 8 11 5 5 14 7 9 5 9 16 3 10 146 44,1

Angst/depresjon/isolasjon 9 21 4 11 12 14 2 12 3 14 17 4 18 5 10 156 47,1

Aggresjon/trusler/uforutsigbar 14 20 8 14 15 14 5 9 7 17 18 12 21 4 11 189 57,1

Lese- og skriveproblemer 1 3 - 3 4 1 - 3 4 3 3 7 11 - 5  48 14,5

Nødvendige medisiner glemmes 6 15 8 4 9 5 3 4 8 11 7 8 12 - 6 106 32,0

Annet/ikke oppgitt 1 6 2 1 2 4 1 2 1 3 1 2 1 - -  27  8,2

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Hovedutfordringen for denne målgruppen ser ut til å være knyttet til rusproblematikk, hvor 

70 % har et daglig inntak av rusmidler, og for flere i kombinasjon med psykiske utfordringer. 

Resultatene viser videre at 57 % av de kartlagte har et atferdsproblem med utslag av aggresjon 

og verbal og fysisk utagering, 47 % sliter med isolasjon, depresjon og angst og 44 % er i 

hyppige psykosetilstander, og for noen som et resultat av at nødvendige daglige medisiner 

ikke tas. Videre kjennetegn ved målgruppen er en høy forekomst av relasjonsproblematikk 

hvor 39 % har store problemer med å forholde seg til andre mennesker, herunder hjelpe-

apparatet, og 38 % sliter med problemer knyttet til konsentrasjon, hukommelse og søvn-

problematikk. Vurdering av funksjonsnivå ved tilrettelegging for varig bolig vil også være 

knyttet mot grad av egenomsorg, ernæring, personlig hygiene og renhold. Dette materialet 

viser at 50 % av de kartlagte har store problemer knyttet til alle dagliglivets funksjoner (ADL) 

og vil ha et stort behov for bistand, opplæring og trening for å kunne beholde en bolig. 

9.2 Fysisk helse

I følge Dyb mfl. (2008) viser flere undersøkelser at bostedløse personer generelt har dårligere 

helse enn befolkningen ellers. Fysiske og somatiske sykdommer er normalt mindre tabubelagt 

enn psykiske sykdommer, samtidig som plager og lidelser som følger av rusmisbruk likevel er 

forbundet med tabuer og skam. Den nasjonale kartleggingen i 2008 viste at 10 % av de 

kartlagte i Oslo hadde en fysisk funksjonshemming eller sykdom. Tilpassede boligløsninger 



vil også handle om universell utforming, og vi har derfor spurt om den enkeltes behov for 

fysisk tilrettelegging i bolig.

Tabell 9.2 Forekomst av behov for fysisk tilrettelegging av bolig etter bydeler. N:331
Fysisk tilrettelegging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Ja 1 13 1 - 5 1 2 2 1 3 4 1 1 - 1  36 10,9

Nei 13 30 15 14 14 22 6 16 6 21 19 17 32 5 10 240 72,5

Ikke oppgitt 3 12 1 2 7 3 - 3 2 5 7 3 6 - 1  55 16,6

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Resultatet viser at 36 personer oppgir behov for fysisk tilrettelegging. I hovedsak gjelder dette 

tilgang til heis eller bolig på bakkeplan. Bydelene har også kartlagt ulik behandlingserfaring 

og den enkeltes kontakt med offentlig hjelpeapparat. I den sammenheng viser resultatene at 

17 personer har vært til behandling i somatisk sykehus, 17 personer har tett oppfølging av 

Feltpleien og 113 personer har kontakt med fast lege. Resultatene bekrefter ikke at fysisk / 

somatisk helse er dårligere for denne gruppa enn andre klienter i systemet, men det er grunn 

til å tro at konsekvensen av en ustabil livssituasjon og høy skår på lavt funksjonsnivå gir 

hyppigere somatiske plager for denne målgruppa. For eksempel har 50 % av 331 kartlagte 

personer problemer knyttet til mangelfull ernæring, vi vet videre at svært mange klienter 

bruker amfetamin, som også reduserer matlyst. Det er grunn til å tro at den gruppen som ruser 

seg daglig har større somatiske helseproblemer enn denne kartleggingen har avdekket.

9.3 Psykisk helse

I beskrivelse av psykisk helse er det vanlig å skille mellom psykiske plager og psykiske 

lidelser. Psykiske plager er lettere former for angst og depresjon, alkoholmisbruk og enkle 

fobier. Plagene kan gi høy symptombelastning, men er ikke så høy at de karakteriseres som 

diagnose. Psykiske lidelser foreligger når symptombelastningen er så stor at det kan stilles en 

diagnose som for eksempel alvorlig depresjon, schizofreni, bipolar lidelse og ulike typer

personlighetsforstyrrelser. Nasjonal kartlegging av bostedløse i uke 48/2008, viste en 

forekomst av psykisk sykdom for Oslo tilsvarende 31 %. I denne undersøkelsen utgjør 

forekomsten av psykisk sykdom knyttet til gruppene (1) psykisk lidelse uten rusproblematikk 

og (2) Rusmisbruk i kombinasjon av psykisk sykdom, 71 % av 331 kartlagte og det er grunn 

til å tro at de tyngste brukerne også er med i tallene fra 2008, begrunnet i varighet av problem.



9.3.1 Forekomst av psykiske plager/lidelser

For å sikre et større treff i informasjonen om forekomst av psykiske plager / lidelser har vi 

spurt om bydelene er kjent med enkeltpersoners bruk av medisiner, navn på medisiner 

(herunder medisiner knyttet til LAR), diagnose og/eller beskrivelse av symptomer. 

Tabell 9.3.1 Forekomst av psykisk plager / lidelser etter bydeler. N:331
Bruk av medisiner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Ja 10 30 11  8 13 10 6 12 7 18 11 11 16 2  8 173 52,3

Nei  5 13  4  4  6 12 2  6 -  6 11  7 15 2  2  95 28,7

Vil ikke medisineres -  4 - - - - - - - -  1 - - - -  5  1,5

Ikke oppgitt  2  8  2  4 7  4 -  3 2  5  7  3  8 1  2  58 17,5

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Kartleggingen viser at 173 personer (53 %) i den tyngste gruppen er foreskrevet medisiner av 

lege. Samtidig viser resultatene at en av hovedutfordringene til denne klientgruppen er å 

huske å ta daglige medisiner, hvor 106 personer (32 %) glemmer å ta daglige medisiner med 

påfølgende psykoseproblematikk (tabell 9.1.1).

9.3.2 Beskrivelser av symptomer / diagnoser

Kartleggingen viser at over halvparten av brukerne har daglige medisiner foreskrevet av lege, 

selv om flere av disse ikke er utredet og diagnostisert etter gjeldende standarder, men basert 

på beskrivelser av symptomer og funksjonsnivå. I tillegg oppgir flere brukere at de 

medisinerer seg selv gjennom tilgang til medikamenter på et illegalt marked. Omfanget av 

psykisk sykdom er knyttet til 71 % av alle kartlagte, med og uten rusmisbruk. På spørsmål om 

hvilke rusmidler som benyttes kommer det fram at 30 % av målgruppen bruker jevnlig ulike 

medikamenter / piller, som i noe grad kan bekrefte forekomst av selvmedisinering.

Spørsmål knyttet til symptomer / diagnoser er besvart for 2/3 av målgruppen, hvor de fleste 

har sammensatte helseutfordringer med flere treff i hver kategori. Sammenligner vi med 

bevarelsen i tabell 8.1.1 har denne kategorien (8.2.1) ulikt utslag og færre besvarelser. En 

forklaring på dette kan være at undersøkelsen er foretatt i sosialtjenesten hvor det generelt er 

stor trygghet på forståelsen av problemkarakteristikker og funksjonsnivå, men at det kan 

foreligge en større usikkerhet i beskrivelse av symptomer på psykiske lidelser. Resultatene gir 

likevel et grovt bilde av de utfordringer den enkelte i målgruppa står overfor når de skal leve 

sitt daglige liv 



Tabell 9.3.2 Forekomst av diagnoser og symptombeskrivelser etter bydeler. N:331

Symptomer/diagnose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Antall besvarelser 11 36 13 14 21 15 4 15 8 15 14 12 31 4 11 224 67,7

Verbal/fysisk utagering  6  4  2  3  1  4  1 1  4  3  29  8,8

Psykoser  2  9  5  5  4  3 1  4 2  3  2  4  6 1  5  56 16,9

Schizofreni  3 13  4  4  4 2  7 4  3  3 10 1  58 17,5

Personlighetsforstyrrelse  2  2  2  3  4  3 1 1  1  1  7 1  1  29  8,8

Kognitiv svikt  1  1  1  1 1 2  2  1  10  3,0

ADHD  2  4  2  1  1  1  2  2  3 1  3  22  6,6

PTSD  1  1  1 1  2  1  7  2,1

Dobbeltdiagnose (DD)  2  1  1 3  1  4  5  2  14  4,2

Angst/depresjon  3  1  3  2  5 1  2  4  2  4  2  29  8,8

Må utredes  1  1  1  1  2  1  5  3  14  4,2

TPH/Sikringsdømt  3  1  1  1  6  1,8

Ikke oppgitt  6 19  4  2  5 11 4  6 1 14 16  9  8 1  1 107 32,3

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Resultatene viser at 17 % har en eller annen form for schizofrenidiagnose, 9 % har ulike 

personlighetsforstyrrelser, og 9 % har angst/depresjonsdiagnoser. Forekomst av 

psykoseproblematikk knyttet til diagnoser utgjør her 17 %, hvor 9 % har en utagerende atferd.  

Evjen mfl.(2009) viser til undersøkelser hvor psykiatrisk helsepersonell anbefaler skjermede 

boligløsninger til personer med schizofrenidiagnoser. I denne kartleggingen utgjør dette 58 

personer.  

9.3.3 Samhandling med spesialisthelsetjenesten 

Bydelenes kartlegging tyder på at personer som er utredet og har fått en diagnose har tettere 

samhandling og oppfølging av spesialisthelsetjenesten. Det er i flere nasjonale dokumenter 

fokusert på utfordringer knyttet til samhandling om personer med rusproblematikk og i 

kombinasjon med psykiske lidelser. Evjen mfl. (2009) sier i sin bok om psykiske lidelser og 

rusbruk at disse klientene setter store krav til samhandling på tvers av etater og nivåer. Mange 

blir avvist, og noen blir i praksis overlatt til seg selv uten tilbud som fungerer. Denne 

undersøkelsen ønsket å se nærmere på dette ved å be om en vurdering av den enkeltes behov 

for oppfølging og tjenestens behov for samarbeid med spesialisthelsetjenesten. I tillegg er det 

kontrollert for grad av kontakt med offentlig nettverk.  



Tabell 9.3.3 Gradering av behov for oppfølging av / samarbeid med spesialisthelsetjenesten etter bydeler. N:331

Beskrivelse av behov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Tett 5 17 14 11 10 7 5 10 7 8 13 9 20 1 12 149 45,0

Jevnlig - 3 - 1 1 5 - 3 - 1 - 1 5 - -  20  6,0

Ikke oppgitt 12 35 3 4 15 14 3 8 2 20 17 11 14 4 - 162 48,9

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Resultatet av undersøkelsen gir ikke et pålitelig svar da 49 % av brukerne ikke har besvart 

spørsmålet. 149 av 331 kartlagte vurderes å ha behov for tett oppfølging med og samarbeid 

om den enkelte bruker. Når det kontrolleres for grad av kontakt med offentlig nettverk er det 

grunn til å tro at behovet ikke er dekket.

9.4 Rusmiddelmisbruk

Med rusmiddelmisbruk menes bruk av rusmidler som påvirker sentralnervesystemet og gir 

endret stemningsleie og/eller svekket psykomotorisk kontroll på en måte som er til skade eller 

er plagsomt for en selv eller andre av sosiale grunner.  

9.4.1 Omfang av bruk av rusmidler

I bydelenes kartlegging av de tyngste brukerne er svarene basert på informasjon fra den 

enkelte klient om forekomst av både psykisk sykdom og rusproblematikk. I flere tilfeller 

kommenterer sosialtjenesten at de mener at det er en enda høyere forekomst av psykisk 

sykdom blant rusmisbrukere enn det som kan dokumenteres her basert på brukerens 

beskrivelse av egne utfordringer.

Tabell 9.4.1 Bruk av rusmidler etter bydeler. N:331

Bruk av rusmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Ja 14 42 14 14 25 23 8 11 9 26 26 20 32 4 12 280 84,6

Ikke rus  3 13  3  2  1  3 - 10 -  3  4  1  7 1 -  51 15,4

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Kartleggingen viser at 280 av 331 kartlagte har et rusproblem. 15 % oppgir at de ikke bruker 

rusmidler. Aldersgruppen 18-25 år består av 37 personer hvor 70 % har et rusproblem. Når vi 

kontrollerer forekomst av rusproblemer knyttet til lavterskelgruppen på 110 personer, utgjør 

andelen med rusproblemer for denne gruppen 90 %. I den nasjonale kartleggingen av 

bostedløse i 2008 viste andelen rusavhengige i akutt overnatting 85 % (Dyb mfl. 2008). 



9.4.2 Rusmidler som brukes, varighet og hyppighet

Videre i kartleggingen av rusmiddelmisbruk har vi spurt om hvilke rusmidler som brukes, 

hvor lenge den enkelte har hatt et misbruksproblem, hvor hyppig brukes rusmidler og hva er 

kjente reaksjoner ved bruk av rusmidler.

Kartleggingen viser at 280 personer har et rusmiddelproblem. Av disse har 91 % angitt hvilke 

rusmidler som brukes. Resultatene viser at de kartlagte har et blandingsmisbruk hvor det i stor 

grad er penger og tilgang til rusmidler som er avgjørende for hvilket rusmiddel som til enhver 

tid brukes. For mange handler det også om et samtidig bruk av flere rusmidler. Amfetamin 

brukes av 41 % og er det rusmiddelet som er hyppigst brukt. Videre oppgir 32 % å bruke 

opiater/heroin, 30 % bruker benzodiazepiner / piller og 24 % bruker alkohol. 

Varighet av rusmisbruk kan ofte ha en sammenheng med varighet av ustabil boligsituasjon, 

forklart gjennom individuelle egenskaper som årsak til bostedsløshet. Langvarig bostedsløshet 

øker marginaliseringen og risikoen for sosial eksklusjon. Det kan være vanskelig for 

langvarige bostedløse med rusmiddelmisbruk å flytte til fast bolig (Dyb mfl. 2008). Nasjonal 

kartlegging av bostedløse i uke 48/2008 viste at Oslo hadde den største andelen langvarige 

bostedløse i Norge, tilsvarende 43 %, som utgjør 656 personer. Denne kartleggingen av de 

aller tyngste utgjør 331 personer og legger vi til de som bor i Rusmiddeletatens institusjoner 

er det grunn til å tro at svært mange i vår kartlegging er sammenfallende med de som ble 

registrert for Oslo i uke 48/2008.

Tabell 9.4.2 Varighet i bruk av rusmidler etter bydeler. N:202  

Hvor lenge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

3-10 år 1 5 - 3 2 2 - - - 3 3 2 3 - -  24 11,9

11-20 år 6 9 2 5 4 10 1 1 5 5 6 4 11 2 3  74 36,6

21år > 4 8 2 5 16 6 4 6 2 9 6 12 16 2 6 104 51,5

Av 280 personer som misbruker rusmidler har 202 personer (72 %) besvart spørsmålet om 

varighet av rusmisbruk. Av disse oppgir 12 % å ha brukt rusmidler innenfor rammen av 3-10 

år, 37 % har ruset seg i mer enn 10 år og den største gruppen på 52 % har hatt et 

rusmiddelproblem i over 20 år. I aldersgruppen 18 -25 år oppgir 85 % av de som bruke 

rusmidler at de har hatt et rusmiddelproblem i over 5 år. Når vi kontrollerer for hyppighet i 

bruk av rusmidler oppgir 87 %, av de som har svart å bruke rusmidler daglig. Kartleggingen 

viser at det er viktig å forstå sammenhengen mellom den enkeltes utfordring, varighet av 



problem og etablerte erfaringer i arbeid med målgruppa ved videre valg av strategier og 

virkemidler.

Det er i tillegg spurt om det er registrert kjente reaksjoner eller atferdsmønstre, knyttet til den 

enkelte i forbindelse med bruk av rusmidler. Av de som bruker rusmidler har 203 personer 

svart på spørsmålet. Av disse knyttes 169 personer (83 %) til atferdsproblematikk med 

tendenser til verbal og fysisk utagering og 113 personer (56 %) sliter med vrangforestillinger 

og ulike psykosetilstander. Kartleggingen tyder på at det kan være en sammenheng mellom 

amfetaminbruk og rusutløste psykoser.

9.5 Dobbeltdiagnoser 

Begrepet dobbeltdiagnoser innebærer at en person har to selvstendige medisinske lidelser, og 

det er vanligvis brukt om alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med omfattende 

rusmisbruk. Behandling av denne gruppen pasienter skal være forankret i psykisk helsevern. 

Bydelens kartlegging viser at 56 % av 331 kartlagte har både et omfattende rusproblem og 

samtidige psykiske plager/lidelser. Mange i den tyngste gruppen er ikke diagnostisert etter 

gjeldende standarder. Erfaring viser at mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk 

vil for kortere og lengre perioder av livet ha behov for opphold i institusjon. For mange vil det 

være avgjørende for å greie å bo i egen bolig, at de kan benytte seg av institusjonsopphold i 

perioder hvor de fungerer dårlig. Et forpliktende samarbeid med spesialisthelsetjenesten hvor 

også innsatsen samordnes vil være avgjørende for å lykkes med å etablere varige 

boligløsninger for den tyngste brukergruppen.

9.6 Nettverk

Et universelt og grunnleggende behov for alle mennesker er å bli sett og bekreftet av andre. 

Manglende behovsdekning kan føre til et høyt frustrasjonsnivå med aggressiv og utagerende 

atferd. På ekspertkonferansen i Lillehammer (2009) ble behandling av dobbeltdiagnose-

pasienter med dokumentert effekt beskrevet. En integrert behandlingsmodell hvor bolig, fast 

behandlingskontakt, meningsfylt aktivitet og familiestøtte eller støtte fra en god venn/kjæreste 

ble spesielt fremhevet som viktig for å lykkes. I denne undersøkelsen ønsket vi å kartlegge 

den enkeltes forhold til familie, venner og/eller offentlig nettverk for å få et bilde av 

kontaktflaten utenfor rusmiljøet.



9.6.1 Privat nettverk

Det er spurt om pårørende er kjent og grad av kontakt med familie eller venner.

Tabell 9.6.1 Nærmeste pårørende etter bydeler. N:331
Nettverk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Pårørende er navngitt 10 25 8 10 13 18 5 13 6 13 21 14 26 3 10 195 58,9

Ikke oppgitt  7 30 9  6 13  8 3  8 3 16  9  7 13 2  2 136 41,1

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Bydelenes kartlegging viser at for 59 % er pårørende kjent og navngitt. På spørsmål om den 

enkelte har jevnlig kontakt med familie svarer 73 personer bekreftende på spørsmålet. På 

spørsmål om den enkelte har omgang med venner/bekjente utenfor rusmiljøet svarer 73 

personer at de omgås jevnlig sine venner. Med utgangspunkt i modellen for integrert 

behandling, som i europeiske undersøkelser fremheves som ”best practice”, hvor privat  

nettverk har en betydelig rolle, viser denne undersøkelsen at familiestøtte må i stor grad 

kompenseres gjennom offentlig innsats og målrette nettverksbygging.

9.6.2 Offentlig nettverk

Det er spurt om hvilke offentlige nettverk den enkelte bruker har kontakt med.

Tabell 8.5.1 Kontakt med hjelpeapparatet etter bydeler. N:331
Offentlig nettverk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Antall besvarelser 11 43 9 15 18 24 8 19 8 24 19 20 33 4 11 266 80,4

Sosial- og ruskonsulent 2 9 9 19 18 - 1 13 8 9 6 3 14 1 4  91 27,5

Psykiatri / hjemmetjen. 3 19 1 3 2 - 1 4 7 - 1 - 3 - -  44 13,3

DPS/sykehus/ROP/DD 3 21 6 14 4 7 7 8 7 10 8 6 14 - 2 117 35,3

Fastlege 6 12 2 7 13 2 5 10 3 12 9 9 14 4 5 113 34,1

Urtegata / 24/7/feltpleie - - - 1 1 3 2 2 - - 4 2 2 - 1  18  5,4

LAR Øst / MAR Oslo 1 3 - 1 1 4 - 1 - 1 1 5 5 - 2  25  7,6

Ombud/advokat/verge 1 3 - 2 4 6 - 2 - 6 7 2 3 1 -  37 11,2

Ikke oppgitt 6 12 8 1 8 2 - 2 1 5 11 1 6 1 1  65 19,6

Total 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Spørsmålet er besvart for 80 % av brukerne.  Bydelene har ansvar for klientene og 91 

personer oppgir at de har jevnlig kontakt med sosial- og eller ruskonsulent og 44 personer 

oppgir å ha fast kontakt med bydelenes hjemme- og eller psykiatritjeneste. Videre oppgir 117 

personer å ha kontakt med ulike behandlingstjenester innenfor spesialisthelsetjenesten og 113 

har oppgitt fastlege. Kartleggingen antyder at de brukerne som har jevnlig kontakt med 

hjelpeapparatet over tid, ser ut til å ha kontakt med flere instanser både på bydel og i 



spesialisthelsetjenesten. Flere undersøkelser viser at den mest marginaliserte gruppen har 

oftest sine kontakter i de gatenære tilbud som akutt helseteam, oppsøkende tjenester, feltpleie 

og tjenester fra frivillige organisasjoner. Denne undersøkelsen bekrefter ikke dette, men det 

kan likevel være slik at dette stemmer for vår målgruppe da mange bruker det tilbudet som er 

tilgjengelig når de selv ønsker hjelp. Selv om sosialtjenesten har problemer med å etablere 

jevnlig kontakt med de tyngste brukerne, er dette likevel en brukergruppe som mange bruker 

mye tid på for å oppspore, snakke med andre tjenester som vet hvor de oppholder seg for å  

sikre et minimum av tilbud. Paradokset for sosialtjenesten er at mangel på kontinuitet i 

kontakten  forårsaker stort tidsbruk nettopp fordi bruklergruppen er så lite tilgjengelige. 

Oppsummering:

- 36 personer oppgir behov for fysisk tilrettelegging i bolig
- Somatiske helseplager er spesielt knyttet til rus- og ernæringsproblemer
- En inndeling av hovedproblem knyttet til 331 kartlagte viser at

o 95 personer har et rusmiddelproblem uten psykiske lidelser
o 51 personer har en psykisk lidelse uten rusmiddelproblematikk
o 185 personer har både rusmisbruk og psykiske plager/lidelser

Dette innebærer at:
- 236 av 331 kartlagte har omfattende psykiske plager/lidelser 

o 189 personer har problemer med aggresjon og verbal / fysisk utagering
o 156 personer har problemer knyttet til isolasjon, depresjon og angst
o 146 personer opplever gjentatte psykosetilstander 
o 166 personer har problemer knyttet til dagliglivets funksjoner (ADL)
o  58 personer har en eller annen form for schizofrenidiagnose
o  29 personer har en eller annen form for personlighetsdiagnose
o  29 personer har en depresjons- og/eller angstdiagnose
o  56 personer har en form for psykoserelatert diagnose

- 280 av 331 kartlagte har et rusmiddelproblem
o 232 personer har et daglig misbruk av rusmidler
o 104 personer har misbrukt rusmidler i over 20 år
o 41 % bruker amfetamin
o 32 % bruker heroin
o 30 % bruker piller
o 24 % bruker alkohol

- I hovedsak blandingsmisbrukere, som benytter det som til enhver tid er 
tilgjengelig av rusmidler

- Mange mangler diagnostisering etter gjeldende standard og opplever derfor 
svekkete pasientrettigheter

- 195 av 331 kartlagte har oppgitt nærmeste pårørende
o Bare 73 personer oppgir et privat nettverk med jevnlig kontakt med familie 

og/eller venner
o 91 personer har jevnlig kontakt med sosialtjenesten og 115 personer har 

jevnlig kontakt med fastlege og/eller spesialisthelsetjenesten
- Stort behov for samhandling på tvers av fag og etater / kommune og stat



10 OPPFØLGING I BOLIG

En hensikt med undersøkelsen er å få et bilde av hvilke boligløsninger som kan dekke den 

enkeltes behov og hva som skal til for at den tyngste brukergruppa skal kunne etableres i 

varig tilpassete boligløsninger. Det er derfor spurt om behov og begrunnelse for oppfølging,   

og videre tjenestens vurdering av omfang av oppfølging i bolig.

10.1 Behov for oppfølging i bolig

Målet med individuell oppfølging i bolig er å fremme evne til å mestre eget liv, knyttet til 

forhold rundt det å bo for seg selv.

Tabell 10.1 Behov for oppfølging av bolig etter bydeler. N:331

Behov for oppfølging 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Ja 15 44 14 16 21 24 8 16 9 28 29 20 39 5 12 300 90,6

Nei - 1 - - 1 1 - 3 - - 1 - - - -  7  2,1

Ikke oppgitt 2 10 3 - 4 1 - 2 - 1 - 1 - - - 24  7,3

Antall kartlagte 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,

Kartleggingen viser at 300 personer har et differensiert behov for oppfølging i bolig, som en 

forutsetning for at brukeren skal kunne mestre å bo og beholde en varig boligløsning. 

Bydelenes erfaringer knyttet til tradisjonell oppfølging i ordinær bolig er delte og beskrives 

som vanskelig, fordi tjenesten mangler de ressurser som skal til for å etablere en god relasjon 

til bruker. På tross av samarbeidsavtaler er virkeligheten i dag at klienten gjør seg lite 

tilgjengelig og er vanskelig å få kontakt med. Kartleggingen har tidligere vist at 66 av 331 

kartlagte til enhver tid har tilgang til egen bolig, men av ulike årsaker har problemer med å 

beholde boligen. Det er grunn til å tro at det er en sammenheng mellom manglende ressurser 

til oppfølging av brukere i bolig og hyppighet av utkastelse fra bolig av årsaker som ikke er 

begrunnet i økonomi.   

10.2 Begrunnelse for oppfølging

For å velge riktig boligløsning for den enkelte og for å sikre at brukeren greier å beholde 

boligen er det nødvendig å kartlegge spesielle sider ved den enkeltes livssituasjon. Det er 

derfor spurt om en begrunnelse for oppfølging gjennom beskrivelse av behov knyttet til 

kunnskap om den enkeltes bolighistorie, nåværende livssituasjon og funksjonsnivå.



Tabell 10.2 Begrunnelse for oppfølging gjennom beskrivelse av behov etter bydeler. N:331

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Bo oppfølging/tilsyn 15 44 14 16 21 24 8 16 9 28 29 20 39 5 12  300  90,6

Sykehjem -  2 - - - - - - - - - - - - -  2  0,6

Institusjon psykiatri -  4 - - - - - - - - - - - - -  4  1,2

Omsorgstandard / heis  2  7  1 -  4 - 3  6 3 -  3  1  3 -  3  36 10,9 

Spesialbygget bolig  2 -  1  2  2 - - - 4  1 - - - - -  12  3,6 

Skjermet bolig  7 22 12 11  8  9 2  2 8  9  4 10 16 10  130 39,3

Psykiatrioppfølging  4 24 10  9  8  9 6  6 8  7 13 10 21 2 12  149 45,0

Koordinering (IP) - -  1 -  1 - - - - -  7  3 - - -  12  3,6

Egen leilighet -  1  5  5  3 12 5  3 3  4 10 12 16 1  3  83  25,1

Bofellesskap  2  4  1 - -  2 - - - - -  1  1 - -  11  3,3

Sentral beliggenhet -  1 - - - - -  1 - - - -  1 - -  3  0,9

Utenfor bykjernen - -  1 - - - - - - - -  3  4 - -  8  2,4

Ruskontroll  1 21 -  6  8 18 2  1 3  7 16  9 23 1 12  128  38,7

LAR –behandling  1  2 -  3  8 11 4  4 -  4  8  9 13 -  5  72  21,8

Medisinering  5 27 11  4  8  8 6  5 4 10  3  6 14 10  121  36,6

Praktisk bistand 10 30  5  8 10 17 2  6 5 13 14 11 20 3  8  162  49,0

Trygghet/forutsigbarhet  4  5  6  1  2  3 1  3 2  5  5  3  7 1  2  52  15,7

Hygiene/ernæring  8 15  1  2  1  4 1  1 -  1  5  7  1 - -  47  14,2

Bo trening  4  7 -  5  3 12 1 2  3  8  5 11 3  2  66  19,9

Grensesetting -  7  1  2  4  6 -  2 -  3  2  2  7 - -  36  10,9

Forvaltning - - -  5 - - 3 - - -  1 -  1 - -  10  3,0

Må utredes/ønske selv  1 - -  1  3  4 - - - - - -  1 - -  10  3,0

Ikke oppgitt  2  8  3  2  6 - -  3 -  3  2  1  1 - -  31  9,4

Antall kartlagte 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12  331 100,0

Kartleggingen viser at mange har sammensatte behov som må dekkes av flere instanser for at 

varig bolig skal være mulig. Av 331 kartlagte oppgir 4 personer å ha behov for varig plass i 

psykiatrisk institusjon og 130 personer oppgir å ha behov for en skjermet boligløsning med 

tilknyttet personell. Videre oppgir 148 personer å ha behov for en forutsigbar hverdag som 

oppleves trygg, med oppfølging av psykisk sykdom, inkludert hjelp til daglig medisinering, 

og et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten som sikrer rask skjerming ved behov og 

behandling av psykosetilstander. 129 personer har behov for hjelp til å kontrollere og mestre 

inntaket av rusmidler, inkludert oppstart av eller sikring av allerede oppstartet LAR 

behandling. Flere oppgir behov for hjelp til å sette grenser for besøk av rusvenner og 162 

personer oppgir behov for praktisk bistand i bolig, som også inkluderer opplæring og trening 

knyttet til struktur, orden, renhold, personlig hygiene og ernæring. 

En høy andel av brukerne oppgir behov for forutsigbare og strukturerte opplegg med tydelige 

rammer, ofte knyttet til brukere med lavt vurdert funksjonsnivå. Litteraturen viser at de 



utagerende pasientene responderer positivt på struktur og rammer for akseptert atferd (Evjen 

mfl. 2009). Er det ønskelig å etablere spesialboliger hvor personer kan fortsette å leve sine liv 

så godt de kan, uten innblanding fra tilknyttet personell eller er det ønskelig å etablere boliger 

som respekterer den enkeltes utfordringer innenfor strukturerte og tydelige rammer hvor 

rehabiliteringsfaktoren har et høyere fokus. Erfaringer viser at behovet er mangfoldig og det 

finnes ingen rett løsning. Den rette løsningen ligger sannsynligvis i både /og tenking.

10.3 Omfang av oppfølging 

Vi har spurt om omfanget av behov for oppfølging i bolig, fordi det kan gi en indikasjon på 

hvilke boligløsninger som best kan ivareta den enkeltes mulighet til å beholde en varig bolig.

Tabell 10.3 Omfang av oppfølging etter bydeler. N:331
Omfang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Total %

Antall besvarelser 8 33 11 14 16 17 4 10 9 13 20 18 37 4 10 224 67,7

Døgnbasert  8 22  9  8 12  8 1  8 7  5  4  6 11 1  9  119 36,0

Daglig -  8  2  1  1  7 3  1 2  6 11  8 10 -  1  61 18,4

Ukentlig -  3 -  5  3  2 -  1 -  2  5  4 16 3 -  44 13,3

Ikke oppgitt  9 21  6  2  9  8 4  8 - 16  9  3  2 1  2 100 30,2

Ikke behov -  1 - -  1  1 -  3 - -  1 - - - -  7  2,1

Antall kartlagte 17 55 17 16 26 26 8 21 9 29 30 21 39 5 12 331 100,0

Spørsmålet er ikke besvart for 100 brukere. Selv om sosialtjenesten har mye og detaljert 

kunnskap om den enkelte bruker vil treffsikkerheten bli større når brukeren er involvert.  224 

av 331 kartlagte besvarer spørsmålet. Av disse er det oppgitt behov for døgnbasert oppfølging 

for 119 personer, noe som harmonerer med tidligere oppgitt behov for skjermet bolig (tabell 

10.2). For øvrig har 61 personer angitt behov for daglig oppfølging og 44 personer et ukentlig 

oppfølgingsbehov. Beskrivelsen av behov for oppfølging fremstår ofte som ”behov for hyppig 

kontakt med få og faste personer”.  Ved videre planlegging av boligtiltak er det et behov for å 

se nærmere på grad av bemanning. For noen boliger kan det bety fast bemanning og for andre 

boligløsninger kan det bety ambulante team som er fysisk tilgjengelig på dagtid men hvor 

behov som oppstår på natten kan løses gjennom andre ordninger.

• Av 331 kartlagte har 300 personer oppgitt behov for oppfølging i bolig
• Av 300 personer med behov for differensiert oppfølging i bolig, oppgir 119 

personer å ha behov for døgnbasert oppfølging
• Omsettes oppgitt behov for døgnbemanning til boliger etter modell for 

boligtiltaket iSchandorffsgate betyr dette 10 nye slike boligtiltak 
• Er det realistisk og/eller ønskelig?



10.4 Hvordan realisere et behov for varige boligløsninger

Kartleggingen viser at brukerne har ulike og sammensatte behov som krever et mangfold av 

differensierte boligløsninger, fra vanlig leiebolig med oppfølging til permanent innleggelse i 

psykiatrisk institusjon. Hva som er mulig handler om et offentlig ansvar generelt og økonomi 

spesielt. Dagens rammebetingelser krever at det finnes løsninger innenfor de samlede 

ressurser som er tilgjengelig i egen bydel, på tvers av bydeler i samme sykehussektor, 

innenfor et samarbeid med Rusmiddeletaten og gjennom et forpliktende samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten for å sikre utredning, behandling og rask skjerming ved behov. Det 

handler om samhandling og bedre koordinering av samlet innsats for de tyngste brukerne. 

Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er avgjørende og må være forpliktende og forankret 

i alle ledd.  Kommune og stat vil ha like stort ansvar for å ivareta oppgaver knyttet til 

personer med omfattende rus- og/eller psykiatriproblematikk. Fokus for arbeidet framover bør 

handle om å se muligheter gjennom økt samarbeid og systematisk samordning av innsats på 

tvers, for å oppnå en kostnadseffektivisering og for gjøre varige boligløsninger mulig.

Det handler om å tenke mulighet, helhet og samordning på tvers av sektorer i kommune, stat 

og frivillige organisasjoner. 
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