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• Oppdrag fra Helsedirektoratet

• Elektronisk spørreskjema til alle kommuneleger 

• Årlige undersøkelse fra 2016 - 2022

• Utviklet etter innspill fra Funkishuset i Sandnes og 

Helsedirektoratet 

Utstyrsundersøkelsen



Etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 7-1 
om kommunens oppgaver står det: 

"Kommunen skal sørge for at alle som bor eller 
midlertidig oppholder seg i kommunen med hensyn til 
smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende 
tiltak, undersøkelsesmuligheter, behandling…" 

https://youtu.be/zkIddApoRAU

https://youtu.be/zkIddApoRAU


• Er det delt ut utstyr for skadereduksjon? (utstyr for 

injisering eller røyking av rusmidler, nalokson, 

kondomer/glidemiddel eller engangs tannbørster.

• Hvem har delt ut utstyret?

• Behov for å dele ut?

• Innkjøp av utstyr

Hva har vi spurt om?



• BrukerPlan

Verktøy for kartlegging av brukere av kommunale 

tjenester som har et rusproblem og/eller psykisk 

problem

• Dødsårsaksregisteret

Narkotikautløste dødsfall 2015-2017

Hvordan analysere dataene?



• 44 av 59 kommuner svarte i 2018

• Alle kommuner over 10 000 innbyggere har svart

• 27 kommuner har kartlagt sine brukere i BrukerPlan

• 16 kommuner har hatt narkotikautløste dødsfall 2015-

2017

Status for Hordaland og Sogn 

og Fjordane



Er det delt ut utstyr for 

skadereduksjon? (antall kommuner)

14

28

2

Ja

Nei

Vet Ikke

• Halvparten har skaffet utstyr gjennom sentral kommunal 

innkjøpsordning.

• Resten har skaffet utstyr gjennom blant annet innkjøp fra 

spesialfirma og apotek



Spisser/

kanlyer

Retur av 

brukt 

utstyr

Annet 

utstyr for 

injisering Nalokson

Røyke-

folie

Kond-

omer

Tann-

børste

Bergen

Askøy

Fjell

Os (Hordaland)

Stord

Flora

Bømlo

Odda

Gloppen

Luster

Fitjar*

Tysnes

Selje

Vik

Totalsum 10 8 6 2 2 8 5

*Fitjar får utdeling fra Stord kommune



Utdeling etter kommunestørrelse

(antall kommuner)

Under
2 000

2 000 -
4 999

5 000 -
9 999

10 000 -
19 999

20 000 -
49 999

50 000
og mer

Deler ikke ut utstyr 10 9 5 4

Vet ikke 1 1

Deler ut annet utstyr 2 1 1

Deler ut utstyr for injisering 0 2 2 3 2 1



Andel av kommuner som har 

delt ut utstyr etter størrelse

17%

38%

100%

20%
31%

88%

Under 5 000 5 000 - 19 999 20 000 og mer

Hordaland/Sogn og Fjordane Hele landet



• Lavterskel helsetiltak/stasjonær feltpleie eller 

oppsøkende helsetiltak/feltpleie

• I enkelte kommuner: hjemmesykepleie, apotek, 

værested, ruskonsulent 

Hvem har delt ut utstyret?



• 27 av 44 kommuner har kartlagt sine brukere i BrukerPlan.

• Registrert 473 injiserende brukere i Bergen og 176 i 20 andre 

kommuner

Injiserende brukere

67 %

12 %

19 %

2 %

Andel av injiserende brukere (unntatt Bergen) etter 
bostedskommunens utstyrsutdeling (N=176)

Bor i kommune som deler ut utstyr for injisering

Bor i kommune som ikke deler ut utstyr for injisering,
men som deler ut annet utstyr

Bor i kommune som ikke deler ut utstyr

Bor i kommune som har svart "vet ikke"



Narkotikautløste dødsfall

• I perioden 2015-2017 gjaldt dette 16 av kommunene:

Antall dødsfall
Antall 

kommuner
Bergen 78 1
Deler ut utstyr for injisering (unntatt Bergen) 16 5
Deler ut annet utstyr 15 2
Deler ikke ut utstyr, men melder om behov 5 4
Deler ikke ut utstyr og svarer at det ikke er behov 3 3
Deler ikke ut utstyr, og som har svart "vet ikke" på behov 1 1
Totalsum 118 16



Behov for utdeling

6 6

0

7

18

01
4

2

Kommuner som har delt ut
utstyr

Kommuner som ikke har
delt ut utstyr

Kommuner som har svart
vet ikke

Har behov for å dele ut mer/annet utstyr

Har ikke behov for å dele ut mer/annet utstyr

Vet ikke



• 9 av 14 kommuner har gitt veiledning. Hovedsakelig i 

bruk av utstyr for injisering

• Ingen av kommunene svarer at de gir mangelfull/for lite 

veiledning eller at de som deler ut utstyr har for lite 

kunnskap 

Veiledning



«Det har ikke vært registrert relevant rusmiddelbruk i kommunen i 

lang tid.» (Liten kommune med under 2000 innbyggere)

«Vi har relativt god oversikt over målgruppa. Dei har individuell 

oppfølging og andre grupperetta tiltak. Bruk av utstyr til 

skadereduksjon er og aktuelt for nokre av dei.  Dei vi er kjent med 

kjøper utstyr sjølve via apotek.» 
(Kommune med 5000 – 10000 innbyggere, har registrerte brukere som injiserer i 

BrukerPlan)

«Vi delte ikkje ut utstyr i 2018 fordi ordninga ikkje var på plass. Vi har 

jobba med dette, og vi får det på plass til utdeling ved legekontoret i 

kommunen i desse dagar.» 

(Kommune med 5000 – 10000 innbyggere, har registrerte brukere som injiserer i 

BrukerPlan)

Kommentarer




