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KvaRus – integrasjon i behandlingsprosessen

• Avgrenset til den/de periodene personen er pasient 

i spesialisthelsetjenesten – og enda mer avgrenset: 

pasient i TSB (tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling)

• Behandlingsforløp – ofte med bidrag fra flere 

behandlingstiltak og parallelle bidrag fra andre: 

offentlige tiltak, private ideelle og frivillige, 

påførende/venner, og ikke minst pasienten selv

• Fire faser: inntak/oppstart i TSB, underveis i 

behandlingen, ved avslutning i TSB, 1 år etter 

avslutning i TSB

• Nå strukturert gjennom innføringen av pakkeforløp 





Premiss

• Registreringsarbeidet gjennomført i dialog 

mellom behandler og pasient: «klinisk 

intervju»

• Tidsramme: hver registrering innenfor 

rammen av en normal konsultasjon



Pasientrapport informasjon i KvaRus

• PROMs: Pasientrapporterte outcome-

spørsmål

• PREMs: Pasientrapporterte erfarings-

spørsmål

• «PRIMs»: Pasientrapportert informasjon om 

helse, livssituasjon og mottatt 

behandling/oppfølging



PROMs (baseline, målepunkt, avslutning, 1 års 

oppfølging) – outcome «fakta»

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)



Mer tradisjonelle PROMs - vurderinger

Quality of Life - QoL5 uthevet + total livssituasjon 

• Hvordan synes du selv at din fysiske helse er for tiden

• Hvordan synes du selv at din psykiske helse er for tiden

• Hvordan er ditt forhold til deg selv for tiden

• Hvordan er ditt forhold til dine venner for tiden

• Hvordan er ditt forhold til din partner for tiden

• Hvordan er ditt forhold til dine eller din partners barn for 

tiden

• Forhold til familie

• Økonomi

• Arbeids/skolesituasjom

• Deltakelse i sosiale aktiviteter

• Hvordan er din totale livssituasjonen er for tiden

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

problem



PREMs (på alle målepunkt) – PasOpp

At du har hatt utbytte av behandlingen

At behandlingen har gjort deg i bedre stand til å mestre dine 

rusproblemer

At behandlerne forstår din situasjon

At informasjonen du får om behandlingen din er tilfredsstillende

At du har medvirket i arbeidet med din behandlingsplan

Å ha innflytelse på behandlingen

At behandler/institusjon gir deg håp

At behandler/institusjon tar deg på alvor

At det blir stilt krav til deg (eks. møte til avtalt time, delta i grupper og 

andre aktiviteter, møte opp i nøktern tilstand)

At behandlingen du får, samsvarer med dine forventninger

At behandlingen du får er tilpasset dine ønsker og behov

At behandler/institusjon er opptatt av dine ressurser

At behandlingen tar hensyn til din kulturelle bakgrunn

At tjenestene som du er blitt tilbudt henger sammen

Å ha medvirkning og innflytelse i samarbeidet mellom 

behandler/institusjon og andre hjelpere rundt din behandling



«PRIMs» - basisreg og målepunkt: 

informasjon om: 

Tidligere behandling/oppfølging

Tidligere/nåværende planer

Hendelser og erfaringer

Bosituasjon 

Barn, graviditet

Utdanning, arbeid og inntekt

Selvrapportert fysisk og psykisk helse

Bruk av rusmidler, overdose og injisering 

Egenaktivitet (for endring i rusmiddelbruk)

Motivasjon

Ressurser

Avtalt/mottatt oppfølging (ved avslutning / 1 års 

oppfølging)



Hva er da igjen som ikke-pasient-

rapportert? (basisreg og målepunkt)

Demografiske opplysninger

Forløpsdata

Tidligere behandling og oppfølging (fyller ut 

pasientens rapportering)

Diagnoser

Prosedyrekoder – utredning/behandling (NCMP)

Medisinkoder (ATC)

Gjennomførte utredninger

Beskrivelse av behandlingen: lovgrunnlag, format, 

intensitet, tema, modell

Hjelpetiltak/behandling gitt parallelt av andre 

Samarbeid med andre

Planlagt oppfølging



Takk for oppmerksomheten


