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KvaRus - spørsmålsliste 

Pasientregister 

Fødselsnummer 

Bostedskommune 

Kjønn 

Fødselsår 

 

Behandlingsforløp-register 

Oppstartdato 

Navn på den som registrerer 

Samtykkeskjema bekreftet underskrevet 

 

Basisopplysninger 

Henvisningsdiagnose(r): ICD-10 og ICPC-2 

Planer ved inntak: IP, andre planer 

Oppfølging siste tre måneder før inntak: fra hvem, hyppighet, 11 svaralternativ 

Tidligere behandling/tiltak i TSB, Psykisk helsevern, Barnevern - nei/ja 

Negative hendelser og erfaringer som kan ha betydning for behandlingen - 14 svaralternativ 

Bosituasjon ved inntak - type bolig, bor sammen med 

Barn - bor sammen med, antall 

Graviditet – nei/ja 

Høyeste fullførte utdanning 

Arbeid - heltid/deltid, antall dager siste 30 dager 

Aktivitet - antall dager siste 30 dager 

Skole - antall dager siste 30 dager 

Type inntekt - 8 svaralternativ 
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Fysisk helse:  

ICD-10 og ICPC-2 diagnoser 

Ikke diagnostiserte lidelser/plager som krever behandling parallelt med behandlingen i TSB 

Psykisk helse:  

ICD-10 diagnoser 

Selvrapportert psykisk helse - 14 tema med svaralternativene nei, ja tidligere i livet/ja siste 30 
dager 

SCL10 med beregning av gjennomsnitt-skåre 

Medikamentell behandling ved inntak:  

8 typer medikamenter med svaralternativene nei, ja forskrevet i eget tiltak/av andre 

ATC-koder 

Bruk av rusmidler: 

Hvilke rusmidler med svaralternativ for hvert brukt rusmiddel: alder første gang, antall år 
bruk, brukt siste 30 dager, inntaksmåte 

Totalt antall dager brukt minst ett rusmiddel siste 30 dager, primært rusmiddel 

Injisering: noen gang brukt sprøyte - nei/ja 

Overdose/Alkoholforgiftning: noen gang - nei/ja 

Sammenhengende rusfri periode på mer enn 3 måneder - nei/ja 

Hva har du selv gjort for å redusere rusmiddelbruken, 6 svaralternativ 

Motivasjon - skala fra 1 til 10) 

I hvor stor grad opplever du din bruk av rusmidler som et problem 

Hvor viktig er det for deg å endre din rusmiddelbruk 

Hvor stor tro har du på at du vil klare å endre din rusmiddelbruk 

Hvor klar er du til å endre din rusmiddelbruk 

Egen vurdering av aktuell livssituasjon totalt og på 11 områder – fem-delt svarskala 

Erfaringer som kan fungere som en ressurs i egen endringsprosess – 7 områder - ja/nei 
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Målepunktregister 

Dato for registrering 

Registrerende ehandlingsenhet 

Navn på den som registrerer 

Lovgrunnlag for behandling 

Type behandlingstilbud 

 

Målepunkt (endring siden forrige målepunkt / aktuell situasjon) 

Planer: Behandlingsplan, Kriseplan, IP – ja/nei 

Kartlegging/utredning – nei/ja i eget tiltak/ja utført av andre 

 Mestring og ressurser – 1 tema 

Psykisk helse – 6 tema 

Rus – 3 tema 

Somatikk – 5 tema 

Sosiale forhold – 4 tema 

NCMP-koder 

Behandling gitt i eget tiltak og gitt av andre: 

Format (eks: poliklinikk)  – 5 svaralternativ 

Type (eks: individuelt) - 4 svaralternativ 

Hyppighet – antall timer pr. uke 

Innhold i behandlingen: rus – 7 tema, somatikk – 5 tema, sosiale forhold – 9 tema, psykisk 
helse - 4 tema 

Eventuell behandlingsmodell 

NCMP-koder 

Medikamentell behandling:  

8 typer medikamenter med svaralternativene nei, ja - forskrevet i eget tiltak/av andre 

ATC-koder 
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Parallell oppfølging fra andre:  hvem – 12 alternativ, hyppighet –ukentlig/sjeldnere 

Oppdatering av informasjon om (samme spørsmål/svaralternativ som basis): negative hendelser og 
erfaringer, bosituasjon, barn, graviditet, utdanning, arbeid, aktivitet, skole, inntekt, fysisk helse, 
psykisk helse 

Bruk av rusmidler antall dager siste 30 dager, hvert rusmiddel og samlet 

Overdose og injisering – nei/ 

Hva har du selv gjort for å endre rusmiddelbruken 

Motivasjon – samme 4 spørsmål som i basis 

Vurdering av egen livssituasjon – samme 11 områder som i basis 

Pasientens evaluering av behandlingen: 14 spørsmål hentet fra PasOpp/KEM 

 

Avslutning (situasjon ved avslutning av det samlede behandlingsforløpet i TSB) 

Ved avbrutt behandling: begrunnelse – ensidig fra behandler/pasient, uteblitt, død 

Dersom overført til annen juridisk enhet - hvilken 

Ved avsluttet behandling med gjensidig avtale (outcome-mål): 

Hvordan – fem punkt skala 

synes du selv at din fysiske helse er for tiden 

synes du selv at din psykiske helse er for tiden 

er ditt forhold til deg selv for tiden 

er ditt forhold til dine venner for tiden 

er ditt forhold til din partner for tiden 

er din totale livssituasjonen er for tiden 

Antall dager brukt rusmidler siste 30 dager 

Antall dager i arbeid/skole siste 30 dager 

Antall dager med regelmessige aktiviteter (ikke arbeid/skole) siste 30 dager 

Har du egen bolig (eid/leid) 

 

I hvor stor grad opplever du din bruk av rusmidler som et problem – fem-punkt skala 

Avtalt oppfølging fra hvem – 12 alternativ, hyppighet – ukentlig/sjeldnere  
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Fulgt opp etter 1 år  

Hvordan – fem punkt skala 

synes du selv at din fysiske helse er for tiden 

synes du selv at din psykiske helse er for tiden 

er ditt forhold til deg selv for tiden 

er ditt forhold til dine venner for tiden 

er ditt forhold til din partner for tiden 

er din totale livssituasjonen er for tiden 

Antall dager brukt rusmidler siste 30 dager 

Antall dager i arbeid/skole siste 30 dager 

Antall dager med regelmessige aktiviteter (ikke arbeid/skole) siste 30 dager 

Har du egen bolig (eid/leid) 

I hvor stor grad opplever du din bruk av rusmidler som et problem – fem-punkt skala 

Mottatt oppfølging fra hvem – 12 alternativ, hyppighet – ukentlig/sjeldnere  

 


