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Bostedsløs (inkl.hospits/lavterskel
og tilfeldig hos andre).

Bosituasjon

Permanent og tilfredsstillende bosituasjon

Ikke permanent og/eller ikke tilfredsstillende bosituasjon

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 dalige fungering og/eller for
framtidig helsetilstand

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.

Psykisk
helse

Psykiske helsetilstand uten noen alvorlig
konsekvenser for funksjonsnivå og/eller
relasjon til andre.

Rusmiddelbruk

Ingen eller noe bruk av rusmidler, men
ikke slik at det går alvorlig ut over den
daglige fungering og/eller relasjon til
andre.

Sosial
fungering

God sosial fungering. Klarer de daglige
gjøremål.

Nettverk

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

Svært omfattende bruk av rusmidler,
med svært alvorlige konsekvenser
Omfattende bruk av rusmidler med alvorlige konsekvenser for daglig
for den daglige fungering og/eller
fungering og/eller relasjon til andre, men bruken er innenfor visse
relasjon til andre. Bruken er helt
grenser slik at brukeren i noen grad kan forutse og begrense de mest
grenseløs, slik at brukeren ikke
alvorlige konsekvensene.
klarer å forutse eller begrense
konsekvensene.
Begrenset sosial fungering. Klarer i begrenset grad å ivareta de
Har svært dårlig fungering i alle typer
daglige gjøremål i bolig, butikker og i kontakt med offentlige kontorer.
sammenhenger.
Har lite eller ingen kontakt med
Har begrensete relasjoner til sosiale nettverk som familie, barn,
sosiale nettverk av alle slag, er isolert
venner, frivillige organisasjoner og/eller arbeidsliv
eller har bare marginale sosiale
relasjoner
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