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Kontakt: 

Faglig support: Marit E. Håland, email: marit.emmerhoff.haland@sus.no eller mobil: +4790479960 

Teknisk support: Katharina Natalie Gottschlich, email: katharina.natalie.gottschlich@sus.no eller 

mobil: +4797162280 

 

Hva er BrukerPlan? 
BrukerPlan er et kartleggingsverktøy for kommuner som ønsker oversikt over livssituasjon og bruk av 

tjenester for personer med rus og/eller psykiske problemer. Resultatet av kartleggingen brukes til 

utvikling av tjenester, planarbeid, søknader om prosjektmidler og samarbeid med enkeltbrukere og 

spesialisthelsetjenester. Kommunene mottar kommunerapport kort tid etter fullført kartlegging. 

Helse Stavanger lager også regionale og nasjonale rapporter på kartleggingen. Opplæring av 

BrukerPlan arrangeres av KoRus. Se også opplæringsvideo på www.brukerplan.no.  

Hvem skal kartlegges? 
For å bli kartlagt må brukeren: 

 Være 16 år eller mer (i kartleggingsåret). 

 Ha mottatt kommunale helse/omsorg/sosiale tjenester siste 12 måneder. 

 Ha et rusproblem og/eller et psykisk helseproblem. Problemet skal ha et omfang og karakter, 

som går alvorlig utover daglig funksjon og/eller relasjon til andre. 

mailto:marit.emmerhoff.haland@sus.no
mailto:katharina.natalie.gottschlich@sus.no
http://www.brukerplan.no/
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Inklusjonskriteriet kan knyttes opp mot veilederen «Sammen om mestring» og hovedforløp 2 og 3 

(fra s. 52). Hovedforløp 2 omfatter kortvarige alvorlige problemer/ lidelser og langvarige mildere 

problemer/lidelser. Hovedforløp 3 omfatter alvorlige og langvarige problemer/ lidelser. Det kan 

vurderes også å inkludere hovedforløp 1 (milde og kortvarige problemer) hvis disse ellers fyller 

kriteriene som nevnt over. For å bli kartlagt må brukeren være godt kjent av tjenesten over tid. 

Innlogging for kartlegger 
Før kartlegging må instanskontakt ha registrert 
sine kartleggere i eget skjema og 
videreformidlet felles brukernavn og passord til 
kartleggere. Se side 12 for mer informasjon. 
 
På www.brukerplan.no velges testversjonen  
eller driftsversjonen. Løsningen har en to-faktor 
innlogging: felles brukernavn og passord for 
instansen + engangskode på SMS til personlig 
mobilnummer registrert av instanskontakt.  
 

Hovedmeny 
Etter innlogging vises hovedmenyen: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logge ut 

Starte (eller fortsette) med kartlegging av brukere. 

Laster ned en nøkkelfil som 

trengs hvis passordet skulle 

glemmes. Dette kan også gjøres 

under opprettelse av instans 

 

Alle kartleggere i en instans har samme 

brukernavn og passord. Hvis passordet 

endres må alle kartleggere i instansen få 

beskjed om det nye passordet. 

Gi tilgang til andre kartleggere ved å 

legge til mobilnumre. Her kan også 

registrerte mobilnumre slettes.  

 

Trykk her for å gå tilbake til hovedmeny 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne/Lokalt%20psykisk%20helsearbeid%20og%20rusarbeid%20for%20voksne%20%E2%80%93%20Veileder.pdf?download=false
http://www.brukerplan.no/
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Kartlegge ny bruker 

 

Når [Kartlegg bruker] er trykket på, vises det syv kartleggingsfaner som fylles ut: 

 

 

 

 

  

 

 

I denne fanen står det hvilke 
obligatorisk spørsmål som 
mangler 

Farge på faner: 
Grå = ikke besøkt 
Grønn = obligatoriske 
spørsmål er besvart 
Rød = mangler svar på 
obligatoriske spørsmål 

Det er lurt å lagre underveis. Når kartleggingen er ferdig 

trykk [lagre og avslutt] 
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Fane «Bruker» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis kartlegger har noe, 
men lite informasjon for 
å kunne svare, velg det 
svaralternativet som 
passer best. Bruk «Vet 
ikke» kun når kartlegger 
har ingen informasjon for 
å kunne svare.  

Mors og fars fødeland besvares kun for brukere under 24 år.  
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Fane «Barn»  

 

 

Fane «Planer/samarbeid» 

Fyll inn informasjon om planer og samarbeid som er aktive. 
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Fane «Levekår» 

Hvis du er usikker eller ikke vet om brukerens levekårsområde,  
velg grønt lys. Se hjelpetekster for fargekoder på neste side. 
   
 

Hvis kartlegger har noe, 
men lite informasjon for 
å kunne svare, velg det 
svaralternativet som 
passer best. Bruk «Vet 
ikke» kun når kartlegger 
har ingen informasjon 

for å kunne svare.  
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 1 2 3 4 5 
 Grønn Gul Rød 

Bosituasjon 
Leier eller eier bolig, med en 
tilfredsstillende bosituasjon. 

Leier eller eier bolig, men med utilfredsstillende bosituasjon, 
f.eks kortvarig eller usikkert leieforhold og/eller uegnet bolig, 

eller står i fare for å bli kastet ut. 

Sover ute, i akutt eller i midlertidige botilbud 
(hospits, campingplass o.l.), Oppholder seg 

midlertidig hos venner/familie, eller utskrives fra 
institusjon/fengsel innen 2 mnd og mangler bolig. 

Meningsfull 
aktivitet  

I tilstrekkelig grad i meningsfull 
aktivitet f.eks. i arbeid, utdanning 

eller andre aktiviteter  
Er i noen, men ikke i tilstrekkelig grad, i meningsfull aktivitet 

Er i svært lite eller ingen form for meningsfull 
aktivitet 

Økonomi 

Har rimelig god orden i økonomien, 
basert på fast inntekt fra lønnet 

arbeid eller varig trygd, eventuelt 
supplert med økonomisk sosialhjelp 

eller andre midlertidige stønader. 

Har noe orden i økonomien, basert i perioder med 
lønnsinntekt eller stønad, men relativt avhengig av økonomisk 

sosialhjelp eller andre midlertidige stønader. Kan ha noe 
illegale inntekter. 

Har stor uorden i økonomien og/eller er helt 
avhengig av offentlige økonomiske stønader 

og/eller illegale inntekter. 

Fysisk helse 
Har ikke fysiske helseplager med 
alvorlige konsekvenser for den 

daglige fungering 

Har noen fysiske helseplager som gir alvorlige konsekvenser 
for den daglige fungering og/eller for framtidig helsetilstand. 

Har omfattende fysiske helseplager som gir svært 
alvorlige konsekvenser for den daglige fungering 

og/eller for framtidig helsetilstand 

Psykisk 
helse 

Psykiske helsetilstand uten noen 
alvorlig konsekvenser for 

funksjonsnivå og/eller relasjon til 
andre. 

Noe funksjonssvikt på grunn av psykisk helsetilstand, klarer 
ikke oppfylle vanlige krav til fungering overfor venner, 

jobb/skole, avtaler, offentlige transportmidler, men ivaretar i 
rimelig grad egne daglige gjøremål og personlig hygiene. 

Alvorlig funksjonssvikt og sviktende krefter, 
motivasjon og/eller ferdigheter i forhold til krav 
fra omgivelser og til egen omsorg (for eksempel 

daglige gjøremål og personlig hygiene) som 
konsekvens av den psykiske helsetilstand.  

Rusmiddel-
bruk 

Ingen eller noe bruk av rusmidler, 
men ikke slik at det går alvorlig ut 

over den daglige fungering og/eller 
relasjon til andre. 

Omfattende bruk av rusmidler med alvorlige konsekvenser for 
daglig fungering og/eller relasjon til andre, men bruken er 

innenfor visse grenser slik at brukeren i noen grad kan forutse 
og begrense de mest alvorlige konsekvensene. 

Svært omfattende bruk av rusmidler, med svært 
alvorlige konsekvenser for den daglige fungering 

og/eller relasjon til andre. Bruken er helt 
grenseløs, slik at brukeren ikke klarer å forutse 

eller begrense konsekvensene. 

Sosial 
fungering 

God sosial fungering. Klarer de 
daglige gjøremål. 

Begrenset sosial fungering. Klarer i begrenset grad å ivareta de 
daglige gjøremål i bolig, butikker og i kontakt med offentlige 

kontorer. 

Har svært dårlig fungering i alle typer 
sammenhenger. 

Nettverk 

Har vanlige relasjoner til sosiale 
nettverk som familie, barn, venner, 

frivillige organisasjoner og/eller 
arbeidsliv 

Har begrensete relasjoner til sosiale nettverk som familie, 
barn, venner, frivillige organisasjoner og/eller arbeidsliv 

Har lite eller ingen kontakt med sosiale nettverk 
av alle slag, er isolert eller har bare marginale 

sosiale relasjoner 
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Tjenester 
Det kartlegges 66 tjenester. I tillegg er det spørsmål om bruker er i pakkeforløp innen psykisk helse 

og rus: 

 
For hver tjeneste er det fire mulige svarkombinasjoner: 

 
Tjenester som kartlegges: 
 

NAV-tjenester: 

 Arbeidsrettet tiltak       

 Kvalifiseringsprogrammet 

 Midlertidig bolig* 

 Midlertidig trygdeytelser 

 Råd/veiledning 

 

 Varig tilrettelagt arbeid 

 Varig trygdeytelser 

 Ytelser ifm livsløp, barn og fam.sit.  

 Økonomiforvaltning 

 Økonomisk sosialhjelp
 

Kommunale tjenester 

 ACT, FACT  

 Andre oppsøkende tjenester 

 Arbeids-/opplærings-/aktivitetstiltak 

 Fastlege 

 Fysio- eller ergoterapi 

 Helsestasjon for ungdom 

 Hjemmesykepleie 

 Lavterskeltjeneste/feltpleie 
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 Medisinutdeling 

 Omsorgsinstitusjon 

 Praktisk bistand 

 Psykisk helsearbeid 

 Psykolog i kommunen 

 Rusarbeid 
 
Boligtjenester: 

 Boligtjeneste med eget tilknyttet 
personale 

 Saksbehandler/konsulent/koordinator/ru
skonsulent 

 Skolehelsetjenester 

 Støttekontakt 

 Svangerskap/barseltjeneste 

 Sykehjem 
 
 

 Boligtjeneste uten eget tilknyttet 
personale 

 
Barnevernstjenester for brukerens barn 

 Hjelpetiltak 

 
 

 Melding 

 Under omsorg 
 
Barnevernstjenester for brukeren selv (16-23 år) 

 Hjelpetiltak    

 Under omsorg 

 Melding 
 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

 ACT, FACT  

 Akutt 

 Ambulant 

 Dagbehandling 

 Døgnbehandling* 

 LAR 

 Poliklinisk 

 Tvangstiltak 10-2: Tilbakehold i 
institusjon uten eget samtykke 

 Tvangstiltak 10-3: Tilbakeholdelse av 
gravide rusmiddelavhengige  

 Tvangstiltak 10-4: Tilbakeholdelse i 
institusjon på grunnlag av eget samtykke 

 
Psykisk helsevern 

 ACT, FACT  

 Akutt 

 Ambulant 

 Dagbehandling 

 Døgnbehandling* 

 Poliklinisk 
 

 Tvungen observasjon (phvl §3-2) – med 
eller uten døgnopphold  

 Tvungen psykisk helsevern (phvl §3-3) – 
med døgnopphold  

 Tvungen psykisk helsevern (phvl §3-3) – 
uten døgnopphold* 

Somatikk 

 Akutt 

 Døgntilbud 

 Poliklinisk 
 
Andre tjenester 

 Annet 

 Bruker- /selvhjelpsorganisasjoner 

 Friomsorgen/fengsel/åpen soning* 

 Frivillige organisasjoner 

 PPT/OT 

 Tannlegetjenester 

 Verge

 

_____ 
*  Har ekstraspørsmål, se neste kapittel. 
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Tjenester med ekstraspørsmål 

 

Varighet av bostedsløshet: 

 

Midlertidig bolig (NAV-tjenester): 

 

 

 

 

 

 

 

Døgnbehandling (TSB og psykisk helsevern): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvungen psykisk helsevern (phvl §3-3) – uten døgnopphold (psykisk helsevern): 
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Friomsorg/fengsel/åpen soning (Andre tjenester): 
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Saksgang i kartleggingen (for kommunekontakt og instanskontakt) 
Kartleggingen i BrukerPlan består av følgende roller og oppgavefordeling: 

 KoRus: Mottar to linker til å registrere instans fra Helse Stavanger og sender dem til 

kommunekontakt. En link er for opprettelse av test-instans for opplæring og en for selve 

kartleggingen (driftsversjonen). Det er nye linker for hvert kartleggingsår. 

 Kommunekontakt: Sender linken for å opprette instans til instanskontaktene. 

Kommunekontakten gir beskjed til KoRus når alle instanser er ferdige med å kartlegge. 

 Instanskontakt: Oppretter instans og formidler felles brukernavn og passord til kartleggerne i 

instansen. Instanskontakten gir beskjed til kommunekontakten når kartleggingen er ferdig. 

 

Registrere instans (for instanskontakt) 
 
Instansens kontaktperson fyller ut skjemaet. 
 
Velg fylke og kommune og type tjeneste som 
beskriver instansen: 

 
 
Instansnavn er et fritekstfelt for eksempel «Rus 
og psykisk helse».  
 
Brukernavn og passord for pålogging er noe du 
velger selv. Alle i instansen logger seg på med 
det samme brukernavn og passord og disse må 
formidles til alle som skal kartlegge innenfor 
denne instansen 
 
Epostadresse er eposten til instansens 
kontaktperson. 
 
Mobiltelefonnummer til alle som skal kartlegge i 
denne instansen fylles ut. Listen over 
mobilnumre kan redigeres etter opprettelse av 
instans. 
 
Når instansen er opprettet kommer en 
bekreftelse (i tillegg kommer en epost med 
samme bekreftelse). For å ha mulighet til å logge på BrukerPlan hvis du glemmer passord, trykk på 
[privat nøkkel] og [lagre]. Hvis ikke du velger [Lagre som] vil filen bli lagret i nedlastingsmappen. Se 
siste kapittel for hvordan denne funksjonen virker. 
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Glemt passord (for instanskontakt) 
Alle kartleggere i en instans har samme brukernavn og passord. Hvis noen glemmer passordet sitt 

bør de spør de andre kartleggere innenfor instansen hva passordet er. Hvis alle har glemt passordet, 

er det likevel en mulighet å gjenopprette et passord men dette burde gjøres kun av 

instanskontakten. Når passordet er endret må alle kartleggere i instansen få beskjed om det nye 

passordet. 

Trykk på «Glemt passord?» på innloggingssiden. I neste vindu trykk på [Bla gjennom]-knappen og 

blad til og velg nøkkelfilen (.pgp) som ble nedlastet:  

Klikk på [Logg inn]. Etter innlogging, endre passordet.  

 

 


