
Leczenie uzależnienia od alkoholu  
i narkotyków w Norwegii:
Jakie wyniki zostały osiągnięte? 
Jakie są cechy charakterystyczne 
pacjentów? 
Jakie usługi są oferowane? 
Co pacjenci sądzą o leczeniu,  
które otrzymują?
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Krajowy rejestr jakości usług medycznych jest systematycznym zapisem informacji 
o konkretnej grupie pacjentów, ich stanie zdrowia i sytuacji życiowej na początku 
leczenia, rodzaju leczenia i wrażeniach pacjenta oraz postępów osiąganych w trakcie 
leczenia i po jego zakończeniu. Jego celem jest wykorzystanie tych informacji do  
opracowania wyższej jakości usług i zdobycia wiedzy na temat konkretnej grupy 
pacjentów.

Czym jest krajowy rejestr jakości usług medycznych?

Grupą docelową krajowego rejestru jakości KvaRus są pacjenci leczeni w ramach „TSB”-
-Specialised Interdisciplinary Substance Use Disorder Treatment (specjalistycznego inter-
dyscyplinarnego leczenia uzależnień od alkoholu i narkotyków). Rejestr zawiera informacje 
zebrane na początku leczenia (pierwszej fazy programu leczenia TSB) oraz przy jego regu-
larnych aktualizacjach dokonywanych razem z ustalonymi punktami analizy w programie 
leczenia. Dalsze informacje są gromadzone na końcu programu leczenia lub w przypadku 
jego przerwania lub zatrzymania (ostatnia faza programu leczenia TSB). Wymagane jest 
pozwolenie na ponowny kontakt z pacjentem rok po zakończeniu leczenia i powtórzenie 
pytań zadanych na końcu ostatniej fazy.

Większa świadomość= lepsze leczenie

„KvaRus” będzie wdrażany od 1 stycznia 2020 r. Dostępny jest 
plan wdrożenia, który zawiera informacje oraz szczegóły dotyczące 
spotkań i kursów. Sieci specjalistów, organizacje zawodowe i grupy 
użytkowników będą zachęcane do udziału w planowaniu  
i wdrażaniu działań programu leczenia.

Krajowy rejestr jakości wymaga świadomej zgody pacjentów. Zaleca się, aby pacjenci 
brali udział w całym procesie rejestracji. Dzięki temu rejestr może usprawnić dialog 
między pacjentem i jego lekarzem oraz dać im pogląd na dane osobowe wprowadzane 
na poziomie krajowym.
Informacje z KvaRus kan mogą być przekazywane do karty medycznej danego pacjen-
ta i wykorzystywane jako podstawa do leczenia, wstępnej analizy, punktów analizy 
podczas leczenia, spotkań pacjenta i lekarza oraz do ostatecznej konsultacji w sprawie 
wypisu ze szpitala po zakończonym leczeniu. Informacje z KvaRus przekazywane do 
karty medycznej danego pacjenta mogą ułatwić ocenę postępów, a także pomóc w 
stworzeniu przyszłego programu leczenia.

PROGRAM LECZENIA
Podstawą rejestru jest przebieg leczenia, jak opisano w programie leczenia TSB.  
Rejestracja rozpoczyna się od przyjęcia do programu, a kończy po wypisie pacjenta ze 
szpitala. „KvaRus” obejmuje zarówno rejestrację pacjenta, jak i przegląd programu jego 
leczenia.

REJESTRACJA POCZĄTKOWA
Głównym celem rejestracji początkowej jest określenie zakresu problemów pacjenta,  
tego w jakim stopniu uważa swoje uzależnienie od alkoholu i narkotyków za poważne 
oraz oceny jego sytuacji życiowej.

REJESTRACJA W REGULARNYCH PUNKTACH ANALIZ
Opis leczenia jest rejestrowany podczas regularnych analiz, wraz z obecną sytuacją  
życiową pacjentów i opiniami na temat leczenia, które otrzymują.

FAZA KOŃCOWA
Pod koniec programu rejestrowany jest wynik leczenia, a także kontynuacja  
leczenia po wypisie ze szpitala.

Rok po zakończeniu leczenia rejestrowana jest bieżąca sytuacja życiowa pacjenta,  
a także zalecana kontynuacja leczenia.

Zbudowanie rejestru



„Rejestr jakości wpływa na moje relacje z pacjentem i mam nadzieję,  
że wpływa też na samego pacjenta, gdyż dzieli on się swoimi wrażeniami  
z pobytu w szpitalu oraz zaobserwowanym postępem w leczeniu”

Margareth Næss
Konsultant
Veksthuset Rogaland

„KvaRus może być dobrym narzędziem do śledzenia własnego  
rozwoju podczas leczenia”

Preben Sandanger
RIO

„KvaRus będzie ważnym narzędziem służącym do rozwoju lepszej  
jakości usług i dobrej bazy danych do badań w tej dziedzinie”

Sverre Nesvåg
Kierownik ds. Badań 
KORFOR

Cytaty



Szpital Uniwersytecki w Stavanger

Sverre Nesvåg
Specjalista ds. rejestracji
+47 908 37 431
sverre.martin.nesvag@sus.no

Janne Årstad
Doradca/Konsultant
+47 958 52 865
janne.arstad@sus.no

Hege Tvedt
Doradca/Konsultant
+47 480 70 132
hege.tvedt@sus.no

kvarus.no

Kontakt


