
Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for skadelig bruk eller 

avhengighet av rusmidler (Kvarus) 2021. 

Årsrapporten inneholder informasjon om det andre driftsåret for Kvarus. Året var preget av 

jevn innsats for implementering, revisjon og utvikling av kvalitetsindikatorer. 

I løpet av 2021 har det vært en betydelig økning i registreringsaktivitet, sammenlignet med 

første implementerings år som i stor grad var preget av covid-19 pandemi og parallell 

innføring av pakkeforløp for TSB. Dette året ble det registrert 2228 unike pasienter og 3012 

skjema/registreringer i Kvarus. 41 av de 62 juridiske enheter som er pliktige til å registrere i 

Kvarus, har registrert minst 1 pasient i Kvarus. Det betyr at tilslutningsgraden ved utgangen 

av 2021 var 66 prosent. 

Basisregistreringene i Kvarus i 2021 viser en kjønnsfordeling i pasientgruppen på 73,5% 

menn og 26,5% kvinner. Aldersfordelingen er relativt lik for begge kjønn. 51% av 

pasientgruppen er under 35 år, 35% i alderen 35-54 og 14% er 55+. Resultatene fra negative 

hendelser og erfaringer som kan ha betydning for pasientbehandlingen viser at pasientgruppen 

har et stort antall negative hendelser/erfaringer med seg inn i behandlingen. Hendelser knyttet 

til vold og oppvekst er spesielt fremtredende. 

Kvarus har det siste året jobbet med å utvikle kvalitetsindikatorer for struktur, prosess og 

resultat. I årets rapport blir kun prosessindikatorene presentert. Det er en mål at 80% av alle 

pasienter skal ha utarbeidet en behandlingsplan tidlig i forløpet. I 2021 var det 9 av 28 (32%) 

enheter med tallgrunnlag som hadde oppnådd denne målsettingen. 

Å fullføre behandling er en viktig predikator for et godt behandlingsutfall. I 2021 hadde 13 av 

17 (76%) enheter med over fem avsluttede behandlingsforløp en høy måloppnåelse for denne 

kvalitetsindikatoren, som er satt til at minst 80% av pasientene avslutter behandlingen etter 

gjensidig avtale. 

Mange av pasientene svarer at de har god utbytte av behandlingen. I 8 av 11 (73%) enheter 

med over fem avsluttede behandlingsforløp svarte 80% eller flere av pasientene at de hadde 

stor eller svært stor utbytte av behandlingen. Det er svært få enheter som har satt en 

rusdiagnose tidlig i forløpet. 4 av 29 (14%) enheter satte en rusdiagnose for over 50% av 

pasientene. 

Vår vurdering er at det å ha en utarbeidet kriseplan tidlig i forløpet, fanger opp mange sider 

ved det å ivareta pasientsikkerheten. 12 av 29 (41%) enheter har utarbeidet en kriseplan tidlig 

i forløpet for 60% eller flere av pasientene. 

Den viktigste utfordringen for Kvarus fremover er å øke antall innregistrerende enheter, 

inkludert registreringsaktivitet i den enkelte enhet. Planene for økt tilslutning inkluderer en 

mer offensiv implementeringsstrategi, deriblant etablering av regionale nettverk for register- 

og kvaruskontakter i innregistrerende enheter. Etablering av nettverk vil skje i samarbeid med 

Nasjonal kompetansetjeneste TSB (NK-TSB), Oslo universitetssykehus. Videre inkluderer 

planene fremover arbeid med å gi enhetene tilgang til både automatiserte rapporter og til å 

hente ut relevante opplysninger og statistikk som de selv kan bruke i forbedringsarbeid i egen 

virksomhet. Dette vil kunne øke nytteverdien av registreringer for enhetene. 
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