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Appendiks – oversikt over alle spørsmål i survey 
 

Merknad: Noen av spørsmålene er oppfølgingsspørsmål som kun ble stilt de som hadde valgt 

spesifikke svar-responser på et tidligere spørsmål. Dette fremgår naturlig av kontekst. F.eks.: de som 

har fortalt familie om egen rusbruk (spørsmål 8) blir spurt om det var på eget initiativ (spørsmål 10), 

de som ikke har fortalt blir spurt om hvorfor ikke (spørsmål 9). 

 

Invitasjonstekst til undersøkelse 
Atferdsundersøkelse blant rusmiddelbrukere 

Takk for at du hjelper oss! 

Foreningen Tryggere Ruspolitikk ønsker å kartlegge hvordan personer som bruker rusmidler 

forholder seg i ulike situasjoner. Vi setter stor pris på ditt bidrag. Undersøkelsen tar ca. 6 

minutter.  

Spørreundersøkelsen er helt anonym, og vi lagrer ikke IP-adresser eller annen informasjon 

som kan knyttes direkte opp til en person.  

Vi vil mot slutten av året lage en oppsummering av resultatene som vi vil offentliggjøre, og på 

sikt ønsker vi å gjennomføre en grundigere analyse av dataene som kan utgjøre grunnlaget for 

en rapport eller en vitenskaplig artikkel. 

 

Spørsmål i undersøkelse 
 

1. Hvilket kjønn identifiserer du deg som? 

1.1. Mann 

1.2. Kvinne 

1.3. Ikke-binært 

1.4. Annet 

2. Hvor gammel er du? 

2.1. Under 18 

2.2. 18-24 

2.3. 25-34 

2.4. 35-44 

2.5. 45-54 

2.6. 55-64 

2.7. 65+ 

3. Hva er din jobbstatus? 

3.1. Student 

3.2. Arbeidssøker 

3.3. Deltidsansatt 

3.4. Heltidsansatt 



3.5. Selvstendig næringsdriver/frilanser 

3.6. Pensjonert 

3.7. Uføretrygdet 

3.8. Sykemeldt 

3.9. Arbeidsavklaring 

3.10. Annet (spesifiser) 

4. Har du primært sex med personer av samme kjønn, annet kjønn eller alle kjønn? 

4.1. Samme kjønn 

4.2. Annet kjønn 

4.3. Alle kjønn 

4.4. Har ikke hatt sex/ er aseksuell 

5. Tilhører du en etnisk minoritetsgruppe? 

5.1. Ja 

5.2. Nei 

6. Når brukte du sist et ulovlig rusmiddel? 

6.1. Mindre enn en uke siden 

6.2. Mellom en uke og en måned siden 

6.3. Mellom en måned og tre måneder siden 

6.4. Mellom tre måneder og et år siden 

6.5. Mer enn et år siden 

6.6. Har aldri brukt et ulovlig rusmiddel 

7. Har du opplevd å bli tatt av politiet og eventuelt straffet for bruk av, eller mindre mengder 

ulovlige rusmidler til eget bruk? 

7.1. Ja, tatt av politiet, men ikke straffet 

7.2. Ja, begge deler 

7.3. Nei 

8. Har du fortalt noen i din nærmeste familie at du har brukt et ulovlig rusmiddel? 

8.1. Ja 

8.2. Nei 

9. Hvorfor ikke? 

10. Fortalte du det av eget initiativ? Du kan krysse av flere dersom det var ulike omstendigheter for 

ulike familiemedlemmer. 

10.1. Jeg tok initiativ til å fortelle det 

10.2. Jeg fortalte det fordi de spurte 

10.3. Jeg fortalte det fordi de var mistenksomme 

10.4. De fikk vite det på en annen måte før jeg fortalte det 

10.5. Annen årsak (spesifiser) 

11. Har du fortalt om ditt ulovlige rusmiddelbruk til nære venner som ikke bruker ulovlige rusmidler? 

11.1. Ja 

11.2. Nei 

12. Hvorfor ikke? 

13. Fortalte du det av eget initiativ? Du kan krysse av flere dersom det var ulike omstendigheter for 

ulike venner. 

13.1. Jeg tok initiativ til å fortelle det 

13.2. Jeg fortalte det fordi de spurte 

13.3. Jeg fortalte det fordi de var mistenksomme 

13.4. De fikk vite det på en annen måte før jeg fortalte det 

13.5. Annen årsak (spesifiser) 



14. Har du noen gang fortalt lege, psykolog eller annet helse- eller sosialfaglig personell at du har 

brukt ulovlige rusmidler? 

14.1. Ja 

14.2. Nei 

15. Fikk du den hjelpen du hadde behov for etter at du fortalte det? 

15.1. Nei 

15.2. Ja 

15.3. Hadde ikke behov for hjelp 

16. Fikk det noen negative konsekvenser for deg å fortelle det? 

16.1. Nei 

16.2. Ja (spesifiser) 

17. Har du noen gang unnlatt å opplyse om at du har brukt et ulovlig rusmiddel overfor lege, 

psykolog eller annet helse- eller sosialfaglig personell når dette har vært relevant å opplyse om? 

17.1. Ja 

17.2. Nei 

18. Hvorfor unnlot du å opplyse om det? 

18.1. (Fritekst svar) 

19. Har du noen gang unnlatt eller utsatt å søke rusbehandling for ulovlig rusmiddelbruk, selv om du 

tenkte at du trengte behandling? 

19.1. Ja 

19.2. Nei, jeg har søkt behandling når jeg har tenkt at jeg har trengt det 

19.3. Nei, jeg har aldri tenkt at jeg har trengt behandling 

20. Hvorfor unnlot eller utsatte du å søke behandling? 

20.1. (Fritekst svar) 

21. Har du noen gang unnlatt å kontakte politiet når du har blitt utsatt for alvorlige krenkelser som 

vold, drapstrusler, ran eller seksuelle overgrep? 

21.1. Ja 

21.2. Nei 

22. Hvorfor unnlot du å kontakte politiet? 

22.1. Manglende tro på at gjerningspersonen ville straffes 

22.2. Manglende ønske om at gjerningspersonen skulle straffes 

22.3. Frykt for negative konsekvenser for egen del av å anmelde forholdet 

22.4. Annet (spesifiser) 

23. Hvilke negative konsekvenser fryktet du? 

23.1. (Fritekst svar) 

24. Hvor mange ganger har du vært i en situasjon der noen overdoserte, ble psykotisk, fikk en annen 

alvorlig bekymringsfull reaksjon eller ble alvorlig skadet etter å ha inntatt et ulovlig rusmiddel? 

24.1. Aldri 

24.2. En gang 

24.3. 2-5 ganger 

24.4. 5-10 ganger 

24.5. Flere enn 10 ganger 

25. Har du noen gang i et slikt tilfelle opplevd at ambulanse ikke ble tilkalt, eller at man ventet med å 

tilkalle ambulanse, selv om du tenkte at personen trengte umiddelbar hjelp? 

25.1. Nei, ambulanse har alltid blitt tilkalt umiddelbart 

25.2. Ja, jeg har opplevd at ambulanse ikke har blitt tilkalt 

25.3. Ambulanse har alltid blitt tilkalt, men jeg har opplevd at man har ventet med å tilkalle 

25.4. Vet ikke /usikker 



26. Hvilke grunner ble eventuelt oppgitt for ikke å tilkalle ambulanse? 

26.1. Ambulanse ble vurdert som unødvendig 

26.1.1. Ikke relevant 

26.1.2. Svært lite relevant 

26.1.3. Lite relevant 

26.1.4. Ganske relevant 

26.1.5. Svært relevant 

26.1.6. Vet ikke om relevant 

26.2. Frykt for at politiet ville bli varslet 

26.2.1. Ikke relevant 

26.2.2. Svært lite relevant 

26.2.3. Lite relevant 

26.2.4. Ganske relevant 

26.2.5. Svært relevant 

26.2.6. Vet ikke om relevant 

26.3. Frykt for at andre offentlige etater ville bli varslet 

26.3.1. Ikke relevant 

26.3.2. Svært lite relevant 

26.3.3. Lite relevant 

26.3.4. Ganske relevant 

26.3.5. Svært relevant 

26.3.6. Vet ikke om relevant 

26.4. Frykt for at foreldre eller foresatte ville bli varslet 

26.4.1. Ikke relevant 

26.4.2. Svært lite relevant 

26.4.3. Lite relevant 

26.4.4. Ganske relevant 

26.4.5. Svært relevant 

26.4.6. Vet ikke om relevant 

26.5. Andre grunner (spesifiser) 

27. Dersom ulovlig rusmiddelbruk ikke lenger var straffbart, ville dette ha gjort det mer eller mindre 

sannsynlig at du:  

27.1. Ville fortalt familie om ditt rusmiddelbruk? 

27.1.1. Mye mindre sannsynlig 

27.1.2. Noe mindre sannsynlig 

27.1.3. Ingen forskjell 

27.1.4. Noe mer sannsynlig 

27.1.5. Mye mer sannsynlig 

27.1.6. Ikke relevant/vet ikke  

27.2. Ville fortalt venner om ditt rusmiddelbruk?  

27.2.1. Mye mindre sannsynlig 

27.2.2. Noe mindre sannsynlig 

27.2.3. Ingen forskjell 

27.2.4. Noe mer sannsynlig 

27.2.5. Mye mer sannsynlig 

27.2.6. Ikke relevant/vet ikke  

27.3. Ville fortalt lege, psykolog, eller annet helse- eller sosialfaglig personell om ditt 

rusmiddelbruk?  



27.3.1. Mye mindre sannsynlig 

27.3.2. Noe mindre sannsynlig 

27.3.3. Ingen forskjell 

27.3.4. Noe mer sannsynlig 

27.3.5. Mye mer sannsynlig 

27.3.6. Ikke relevant/vet ikke  

27.4. Ville kontaktet politiet hvis du ble utsatt for en alvorlig krenkelse.  

27.4.1. Mye mindre sannsynlig 

27.4.2. Noe mindre sannsynlig 

27.4.3. Ingen forskjell 

27.4.4. Noe mer sannsynlig 

27.4.5. Mye mer sannsynlig 

27.4.6. Ikke relevant/vet ikke  

27.5. Ville tilkalt ambulanse i en situasjon der noen fikk en alvorlig bekymringsfull reaksjon 

eller ble alvorlig skadet etter å ha inntatt et ulovlig rusmiddel? 

27.5.1. Mye mindre sannsynlig 

27.5.2. Noe mindre sannsynlig 

27.5.3. Ingen forskjell 

27.5.4. Noe mer sannsynlig 

27.5.5. Mye mer sannsynlig 

27.5.6. Ikke relevant/vet ikke  

28. Har du noen kommentarer til denne undersøkelsen? 

28.1. Fritekst svar 

 


