INFORMASJON TIL PASIENT
HVA ER KVARUS?
Kvarus er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for pasienter med skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler,
som får sin behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Et medisinsk kvalitetsregister samler
systematisk informasjon om pasientens helse- og livssituasjon ved oppstart av behandlingen, innholdet i
behandlingen, pasientenes opplevelse av behandlingen og hvordan det går med pasientene underveis i
behandling. Pasienter vil også bli kontaktet ett år etter at behandlingen i TSB er avsluttet.
Det er et krav fra Helse og omsorgsdepartementet til de lokale helseforetakene, samt private tjenester, at alle
personer som får behandling i TSB skal få muligheten til å kartlegges i Kvarus. Kvarus skal danne grunnlag for
kvalitetsforbedring av tjenestene som gis til personer med en rusavhengighetsproblematikk, både på lokalt og
nasjonalt nivå, og skal gi pasientene muligheten til å følge egne behandlingsforløp.
HVILKE OPPLYSNINGER SAMLES INN OM DEG?
Navn, kjønn, fødselsnummer og adresse hentes fra Folkeregisteret.
Ved oppstart av behandling i TSB kartlegges alle tidligere behandlinger, opplysninger om din sosiale situasjon,
bruk av rusmidler, helse, livshendelser og sykdommer som kan ha betydning for behandling du skal motta. I
tillegg registreres din vurdering av egen livssituasjon.
Gjennom behandlingsforløpet i TSB registreres endringer i din situasjon beskrevet ved inntak, hvilke utredninger
som er foretatt og hvilken behandling du har mottatt. Du blir også spurt om din vurdering av behandlingen du
har fått, dette får du mulighet til å svare på uten behandler tilstede.
Ved avslutning av behandling i TSB registreres måten behandlingen ble avsluttet på og om det er avtalt videre
oppfølging. Du blir også spurt om bruk av rusmidler, om du er i arbeid eller på skole og hvordan livssituasjonen
din er. Ett år etter avsluttet behandling ber vi om å få kontakte deg for å stille deg de samme spørsmålene.
RESERVASJON
Registrering i Kvarus er reservasjonsbasert. Det betyr at du kan reservere deg mot at opplysninger samles inn om
deg i registeret. Din behandler skal informere deg både skriftlig og muntlig om din rett til å reservere deg,
inkludert hvordan du kan gjøre dette. Informasjonsskriv om Kvarus, og prosedyre for hvordan reservasjon kan
gjennomføres, skal være tilgjengelig hos din behandler. Dersom du velger å reservere deg mot registrering vil
dette ikke ha konsekvenser for din behandling.
HVA SKJER MED OPPLYS NINGENE SOM SAMLES I NN?
Helse Stavanger er dataansvarlig og vil sikre at dine personvernrettigheter til enhver tid er ivaretatt. Data i
Kvarus lagres på en sikker server i Norsk Helsenett. Alle baser med sensitive data er kryptert, og det er kun
dataansvarlige som har tilgang til alle data.
Du har innsynsrett til alle data, og kan også kreve at uriktig informasjon om deg korrigeres.
Utlevering av opplysninger fra Kvarus vil bare skje der det er i samsvar med formålet med registeret, dvs.
gjennom statistikk og rapporter. Alle opplysninger blir behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre
direkte gjenkjennende opplysninger. Statistikk og analyser basert på opplysninger i registeret vil ikke kunne
tilbakeføres til enkeltindivider.

SPØRSMÅL OM KVARUS?
Dersom du har spørsmål om Kvarus, henvend deg først til behandler i din avdeling/enhet. Hvis du ikke får svar på
det du lurer på, henvend deg til Kvarus-ledelsen:
Janne Årstad, Rådgiver

Mob: 958 52 865

e-mail: janne.arstad@sus.no

Ole Bergesen, Registerleder

Mob: 907 40 441

e-mail: olberg@sus.no

