
KYSELYLOMAKE: FSD3444 PÄIHDETAPAUSLASKENTA 2019

QUESTIONNAIRE: FSD3444 SUBSTANCE USE RELATED CASES IN SOCIAL AND HEALTH

SERVICES 2019

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: https://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: https://www.fsd.uta.fi/en/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: https://www.fsd.uta.fi/sv/



[Skribentens namn] Helsingfors, den 19 august 2019 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • National Institute for Health and Welfare 
Mannerheimintie 166, Helsinki, Finland PL/PB/P.O. Box 30, FI-00271 Helsinki, puh/tel +358 29 524 6000 

INVENTERING AV ALKOHOL- OCH NARKOTIKARELATERADE FALL
 8.10.2019 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför den nionde riksomfattande inventeringen av alkohol- och 
narkotikarelaterade fall tisdagen den 8 oktober 2019. Inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall 
är en viktig informationskälla i arbetet med att förebygga alkohol- och narkotikarelaterade skador och 
utveckla vården. Inventeringen ger viktig information om missbrukarklienter och om systemet med 
missbrukarvård som tills vidare inte kan samlas in på något annat sätt. Uppgifterna samlas in från enheter 
inom social- och hälsovården, fängelserna och byråerna för samhällspåföljder. THL:s arbetsgrupp för 
forskningsetik (11.06.2019) och Brottspåföljdsmyndigheten (28/332/2019) har förordat forskningsplanen för 
inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall.  

Arbetstagaren och klienten kan fylla i blanketten tillsammans eller så fyller klienten i den själv. 
Arbetstagaren måste se till att klienten är medveten om att uppgifterna samlas in i forskningssyfte.  
Uppgifterna som samlas in är konfidentiella. Forskningen besvaras anonymt och det slutförda materialet 
används enbart av forskarna. Klienten har rätt att neka till att delta i datainsamlingen. Av varje klient som 
vägrar att delta i datainsamlingen, kryssas för punkten ”klienten vägrade att delta i datainsamlingen” i 
blanketten och uppgifterna returneras till THL. 

Det är enkelt att fylla i inventeringsblanketten på webben. Vi önskar att den elektroniska blanketten används 
i första hand. Den finns på adressen www.thl.fi/paihdetapauslaskenta. Varje verksamhetsenhet behöver ett 
eget användarnamn och lösenord för att kunna fylla i blanketten. Användarnamnet och lösenordet finns på 
baksidan av det här brevet och på pappersblanketten som är förifylld med enhetens information.  Ni kan 
också begära användarnamnet och lösenordet av Kristiina Kuussaari, specialforskare vid THL 

Ifall ni ändå svarar på pappersblanketter, returnera de ifyllda pappersblanketterna genast efter 
inventeringsdygnet, dock senast den 15 oktober 2019. Returnera dem i det bifogade svarskuvertet eller till 
adressen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tunnus 5022081, 00003 Vastauslähetys. Returnera även 
eventuella bristfälligt ifyllda blanketter.  

Om enheten inte hade ett enda alkohol- eller narkotikarelaterat fall under inventeringsdygnet, vänligen 
returnera en blankett där uppgifter om verksamhetsenheten antecknats. Kryssa även för rutan ”inga alkohol- 
eller narkotikarelaterade fall under inventeringsdygnet” i början av blanketten.  

Resultatet av inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall rapporteras i vetenskapliga artiklar och 
facktidskrifter. På webbplatsen för inventeringen (www.thl.fi/paihdetapauslaskenta) finns det mer information 
om den pågående inventeringen och tidigare inventeringar. Specialforskare Kristiina Kuussaari kan lämna 
närmare information om inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall.  

Genom att delta i datainsamlingen ser ni till att beslutfattarna och forskarna får tillgång till tillförlitliga uppgifter 
som stöd för sitt arbete.  

Tack för gott samarbete! 

Päivi Sillanaukee Markku Tervahauta 
Kanslichef Generaldirektör 
Social- och hälsovårdsministeriet Institutet för hälsa och välfärd 

[Kontaktuppgifter borttagna]

http://www.thl.fi/paihdetapauslaskenta
http://www.thl.fi/paihdetapauslaskenta
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INVENTERING AV ALKOHOL- OCH NARKOTIKARELATERADE FALL 
8.10.2019 

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDET AV BLANKETTEN 

1. OM VEM OCH HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

På blanketten antecknas uppgifter för hela dygnet den 8 oktober 2019 (kl. 00.00–24.00) om varje klient eller patient 
som anlitat enhetens service och som enligt arbetstagarens bedömning är missbrukare. I inventeringen ingår 
även de personer som söker hjälp alkohol- eller drogpåverkad eller på grund av en skada, till exempel ett 
olycksfall, som uppkommit i anslutning till alkohol- eller narkotikamissbruk vid ett enstaka tillfälle.  

Inventeringen omfattar inte 
– fall där kontakten skett enbart per telefon
– sporadiska förfrågningar eller tidsbeställningar
– personer som ledsagat en klient, inte heller om personen är en missbrukarklient, såvida inte personen själv får
service.

Inventeringen omfattar däremot alla 
– egentliga klient- och patientbesök
– klienter och patienter som får hembesök
– klienter och patienter inom institutionsvården
– personer som får service via webben och det är fråga om en långvarig vårdrelation (t.ex. terapi)
– personer som vill ha service, men som av någon anledning inte just då kan få service vid enheten i fråga.

Ifyllandet av blanketten: 
– Arbetstagaren och klienten kan fylla i blanketten tillsammans eller så fyller klienten i den själv.
– Arbetstagaren måste se till att klienten är medveten om att uppgifterna samlas in i forskningssyfte.
– Klienten har rätt att neka till att delta i datainsamlingen. Av varje klient som vägrar att delta i datainsamlingen, kryssas
för punkten ”klienten vägrade att delta i datainsamlingen” i blanketten och uppgifterna returneras till THL.
– Uppgifterna som samlas in är konfidentiella. Blanketterna får inte innehålla några uppgifter som röjer klientens identitet.

2. BLANKETTEN

För att kunna fylla i blanketten behöver man användarnamn och lösenord. De finns på baksidan av följebrevet och har 
redan angetts på de förifyllda pappersblanketterna. Ni kan också begära användarnamnet och lösenordet av Kristiina 
Kuussaari, specialforskare vid THL 

Vi hoppas att så många som möjligt använder den elektroniska blanketten för att registrera uppgifterna. Blanketten finns 
på adressen www.thl.fi/paihdetapauslaskenta. Den elektroniska blanketten öppnas på inventeringsdagen. Uppgifterna 
om inventeringsdygnet den 8 oktober 2019 kan dock fyllas i fram till fredagen den 11 oktober kl. 16. Om ni inte har 
möjlighet att fylla i uppgifterna elektroniskt kan också pappersblanketten användas. Med detta brev får varje enhet två 
pappersblanketter där uppgifter om enhetens namn och kommun är förifyllda. Enheten kan ta flera kopior av dessa 
blanketter vid behov.   

3. DETALJERADE SVARSANVISNINGAR

I huvudsak fyller ni i blanketten genom att kryssa för olika alternativ. Observera att ni kan markera flera alternativ vid 
frågorna 1, 10, 14, 16, 19 och 20.   

Om verksamhetsenheten inte hade ett enda alkohol- eller narkotikarelaterat fall under inventeringsdygnet, 
returnerar ni en blankett där uppgifter om verksamhetsenhetens namn och ort antecknats. Kryssa även för rutan 
”Inga alkohol- eller narkotikarelaterade fall vid verksamhetsenheten under inventeringsdygnet” i början av 
blanketten.  

[Kontaktuppgifter borttagna]
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1. Välj alla de kriterier som gör att klienten har valts ut till inventeringen av alkohol- och narkotikarelaterade fall.
2. Välj lämpligt alternativ.
3. Välj lämpligt alternativ. Om enheten ger både öppenvård och institutionsvård, välj det alternativ som motsvarar den
service klienten har fått den 8 oktober 2019. Om det är fråga om öppenvård, ska ni även ange om klienten kom till
servicen genom tidsbokning eller om besöket skedde utanför tjänstetid (kl. 8–16). I fråga om institutionsvård vill vi veta
hur många dygn klienten fått oavbruten institutionsvård. Ledigheter under veckoslut eller andra ledigheter som ingår i
vården innebär inte att vården avbryts.
4. Välj ett alternativ. Om inget alternativ direkt motsvarar verksamhetsenheten, ange enhetens namn i punkt 26.
5. Välj lämpligt alternativ.
6. Ange klientens hemkommun.
7. Ange klientens födelseår med fyra siffror (t.ex. 1972).
8. Välj lämpligt alternativ. Om inget alternativ direkt motsvarar klientens födelseland, ange födelselandet vid punkten
”Annat, vilket?”.
9. Välj lämpligt alternativ.
10. Välj lämpligt alternativ. Barn under 18 år som till exempel placerats hos den ena föräldern ska markeras i punkt 2.
Välj både punkt 1 och punkt 2 vid behov.
11. Välj lämpligt alternativ. Om klienten arbetar, ange om klienten är företagare, tjänsteman eller arbetstagare. Till
företagare räknas självständiga företagare och jordbrukare. Tjänstemän är alla tjänstemän och personer i ledande
ställning. Övriga personer i arbetslivet är arbetstagare. Ringa in klientens huvudsakliga sysselsättning även om klienten
exempelvis är sjukledig.
12. Välj lämpligt alternativ.
13. Välj lämpligt alternativ.
14. Välj alla typer av alkohol och droger som det är känt att klienten har använt under de senaste 12 månaderna. Om
klienten har varit alkohol- och drogfri de senaste 12 månaderna men vården ändå fortsätter, välj de alternativ som är
orsaken till att klienten får vård.
15. Välj lämpligt alternativ. Om klienten har haft blandmissbruk (alkohol, läkemedel, narkotika), svara också på fråga 16.
Gå i annat fall till fråga 17.
16. Om klienten har haft blandmissbruk, välj alla de kombinationer av ämnen som klienten använt. Med läkemedel avses
i detta sammanhang sådana läkemedel som har en berusande effekt (t.ex. receptbelagda lugnande medel, sömnmedel,
starka smärtstillande medel). Läkemedel för substitutionsbehandling (buprenorfin, metadon) klassificeras som läkemedel
om de ordinerats av en läkare och användningen sker inom vårdsystemet, och som narkotika om de inte ordinerats av
en läkare och användningen sker utanför vårdsystemet.
17. Välj lämpligt alternativ.
18. Välj den primära orsaken till att klienten använder servicen. Välj endast ett alternativ.
19. Välj alla tjänster som klienten fått på den här verksamhetsenheten den 8 oktober 2019.
20. Välj lämpligt alternativ. Ringa in punkt 1 och 2 om klienten har uppträtt hotfullt eller våldsamt på verksamhetsenheten
den 8 oktober 2019 eller vid ett tidigare tillfälle.
21. Välj för lämpligt alternativ. Om klientens psykiska störning som konstaterats av läkare och som inte anknyter till
missbruket inte finns bland alternativen, kan du ange den under punkten ”Någon annan, vilken?”. Ange inte störningar
som direkt orsakats av missbruket, t.ex. alkoholpsykos eller drogberoende.
22. Välj lämpligt alternativ.

4. WEBBPLATSEN FÖR INVENTERINGEN, KONTAKTUPPGIFTER TILL FORSKAREN OCH RETURNERING AV
PAPPERSBLANKETTERNA

Mer information om inventeringen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats på adressen 
www.thl.fi/paihdetapauslaskenta.   

Frågor om inventeringen besvaras av specialforskare Kristiina Kuussaari, 

Returnera pappersblanketterna genast efter inventeringsdygnet, dock senast den 15 oktober 2019. Returnera 
dem i svarskuvertet eller till adressen: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tunnus 5022081, 00003 Vastauslähetys  

[Kontaktuppgifter borttagna]
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Frågeformuläret kan fyllas i elektroniskt på http://www.thl.fi/paihdetapauslaskenta 

Vi rekommenderar att ni använder den elektroniska blanketten om möjligt: Användarnamn:  Lösenord:

Verksamhetsenhetens namn:  

Kommun där verksamhetsenheten är belägen:

 Inga alkohol- eller narkotikarelaterade fall vid verksamhetsenheten under inventeringsdygnet. (Om verksamhetsenheten inte hade ett 
enda alkohol- eller narkotikarelaterat fall under inventeringsdygnet den 8 oktober 2019, kryssa för rutan och returnera en blankett.)

 Klienten vägrade att delta i datainsamlingen. (Kryssa för punkten och returnera blankett.)

1.Klienten ingår i inventeringen av alkohol- och 
narkotikarelaterade fall, eftersom (Kryssa för alla uppfyllda kriterier)

1 Klienten är missbrukare
2 Klienten söker hjälp alkohol- eller drogpåverkad
3 Klienten söker hjälp för en skada (t.ex. ett olycksfall) som 

anknyter till alkohol- eller narkotikamissbruk vid ett enstaka 
tillfälle

4 Annat kriterium, vilket?  ________________________________

2. Bedömning av klientens berusningsgrad
1 Inte berusad 
2 Måttligt berusad
3 Kraftigt berusad

3. Det är fråga om
1 Öppenvård

  Klienten hade en bokad tid
  Besöket gjordes utanför tjänstetid (kl. 8–16) 

(t.ex. jourbesök)
2 Institutionsvård

Hur länge har klienten fått oavbruten institutionsvård på 
inventeringsdagen? 

________  dag

4.Typ av verksamhetsenhet (Kryssa endast för ett alternativ)

Allmänna tjänster inom social- och hälsovården
1 Hemvård
2 Mödrarådgivning och/eller barnrådgivning
3 Fostrings- och familjerådgivning
4 Skol- och studerandehälsovård
5 Institutioner för barn och unga och professionell familjevård
6 Socialbyrå eller annan enhet för socialt arbete
7 Boendeserviceenhet
8 Öppenvård eller vårdavdelning vid hälsovårdscentral
9 Poliklinik eller avdelning vid allmänt sjukhus

10 Psykiatrisk poliklinik eller avdelning
11 Beroendepsykiatrisk poliklinik eller avdelning
12 Privat läkarstation eller sjukhus

Specialtjänster inom missbrukarvården
13 A-klinik eller annan öppen enhet för missbrukarvård
14 Ungdomsstation eller motsvarande öppen enhet för missbrukarvård för unga
15 Hälsorådgivning för drogmissbrukare
16 Dagcenter
17 Enhet för avvänjningsvård och/eller avgiftning
18 Rehabiliteringsinrättning för missbrukare
19 Boendeserviceenhet för missbrukare
20 Härbärge
21 Tillnyktringsstation eller annan tillnyktringsenhet

Övriga tjänster
22 Byrå för samhällspåföljder
23 Fängelse
24 Enhet för hälso- och sjukvård för fångar
25 Kyrkans diakoni- eller familjearbete
26 Annat, vad? __________________________________________

5. Klientens kön
1 Man
2 Kvinna
3 Annat

6. Klientens hemkommun  ______________________________

7. Klientens födelseår    ____  ____  ____  ____

8. I vilket land är klienten född?
1 Finland
2 Ryssland / Sovjetunionen
3 Estland
4 Somalien
5 Irak
6 Annat, vilket?  _______________________________________
7 Uppgift saknas

9. Klientens civilstånd
1 Ogift
2 Sambo
3 Gift eller registrerad partner
4 Hemskild eller frånskild
5 Änka/änkling
6 Uppgift saknas

10. Har klienten barn under 18 år? 
(Kryssa för både punkt 1 och punkt 2 vid behov)

1 Det finns barn under 18 år i samma hushåll
2 Det finns barn under 18 år, men de bor huvudsakligen på annat ställe
3 Inga barn under 18 år
4 Uppgift saknas

11. Klientens huvudsakliga sysselsättning
1 Förvärvsarbete   företagare   arbetstagare   tjänsteman
2 Arbetslös
3 Pensionär
4 Studerande
5 Hemmamamma / hemmapappa
6 Annat / uppgift saknas

12. Klientens boendesituation
1 Egen bostad
2 Hyresbostad / underhyresgäst
3 Stödbostad
4 Härbärge eller gemensam inkvartering
5 Bor hos sina föräldrar, släktingar eller en bekant
6 Helt bostadslös
7 Annat, vad? _________________________________________
8 Uppgift saknas

13. Använder klienten några nikotinprodukter dagligen?
1 Cigaretter   nej  ja
2 Snus    nej  ja
3 E-cigaretter   nej  ja
4 Nikotinersättningsprodukter (t.ex. plåster, tuggummi)

     nej  ja
5 Uppgift saknas
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14. Alkohol och andra droger som klienten använt under den senaste 12 
månaderna (Kryssa för alla alternativ som det är känt att klienten använder)

1 Alkohol
2 Lugnande medel och/eller sömnmedel (t.ex. bensodiazepiner)
3 Cannabis (marijuana eller hasch)
4 Amfetamin
5 Metamfetamin
6 Hallucinogener (t.ex. LSD)
7 Ecstasy
8 Kokain
9 Heroin

10 Buprenorfin som drog (Subutex, Suboxone, Temgesic)
11 Metadon som drog
12 Andra opioider som drog 

(t.ex. tramadol, fentanyl, kodein, oxikodon, morfin)
13 Syntetiska stimulanter 

(t.ex. MDPV, alfa-PVP eller andra syntetiska katinoner)
14 Syntetiska cannabinoider (t.ex. JHW, ”jehova”)
15 GHB (”gamma”) eller GBL (”lakka”)
16 Lösningsmedel (t.ex. lim, thinner)
17 Andra droger eller läkemedel som använts som droger, vilka?

________________________________________________

18 Uppgift saknas

15. Har klienten haft blandmissbruk? 
(blandmissbruk avser användning av två eller flera ämnen samtidigt 
eller efter varandra inom en kort tid, till exempel under en dag)

1 Ja, under de senaste 12 månaderna  gå till fråga 16
2 Ja ibland, men inte under de senaste 12 månaderna   

gå till fråga 16
3 Nej  gå till fråga 17
4 Uppgift saknas  gå till fråga 17

16. Om ja, vilka typer av alkohol och narkotika har använts samtidigt?
(Kryssa för flera alternativ vid behov)

1 Läkemedel och alkohol
2 Läkemedel och narkotika
3 Cannabis och alkohol
4 Annan narkotika och alkohol
5 Två eller flera narkotiska ämnen
6 Läkemedel, alkohol och narkotika

17. Har klienten någon gång injicerat droger?
1 Ja, under de senaste 12 månaderna
2 Ja ibland, men inte under de 12 senaste månaderna
3 Nej
4 Uppgift saknas

18. Primär orsak till att klienten kom till servicen
(Kryssa endast för ett alternativ)

1 Olycksfall
2 Somatisk sjukdom
3 Psykisk orsak
4 Abstinenssymtom
5 Överdos
6 Missbruksproblem
7 Sociala orsaker (ekonomi, boende osv.)

8 Annan orsak, vilken? __________________________________
9 Uppgift saknas

19. Service som klienten fått på den här verksamhetsenheten
(Kryssa för alla tjänster som klienten fått den 8 oktober 2019)

1 Stöd och rådgivning gällande utkomstproblem
2 Stöd och rådgivning gällande ärendehantering eller problem 

med livshanteringen
3 Annan rådgivning och handledning från socialvården
4 Utredning av ärenden gällande arbets- och funktionsförmågan
5 Tjänster för barnfamiljer (familjeinriktat socialt arbete och 

barnskydd)
6 Somatisk undersökning och vård
7 Utredning och behandling av missbruksproblem
8 Behandling av komplikationer till följd av injicering
9 Hepatittest / HIV-test

10 Behandling av hepatit C
11 Psykiatrisk undersökning och vård
12 Miniintervention
13 Utredning av missbruket
14 Terapeutiskt samtal
15 Avvänjnings- eller avgiftningsvård
16 Långvarig rehabilitering i sluten vård
17 Läkemedelsbehandling (annan än substitutionsbehandling av 

opioidberoende)
18 Substitutionsbehandling av opioidberoende
19 Hänvisad till annat ställe

20 Annan, vilken? _______________________________________

20. Har klienten uppträtt hotfullt eller våldsamt på den här 
verksamhetsenheten?
(Kryssa för både punkt 1 och punkt 2 vid behov)

1 Ja, den 8 oktober 2019
2 Ja, tidigare
3 Nej
4 Uppgift saknas

21. Har klienten de senaste 12 månaderna haft någon annan 
psykisk störning som konstaterat av läkare och som inte 
anknyter till missbruket? 

1 Depression  nej  ja  uppgift saknas
2 Självskadebeteende  nej  ja  uppgift saknas
3 Psykos  nej  ja  uppgift saknas

4 Någon annan, vilken?  _________________________________

22. Har klienten problem med spel om pengar?
1 Ja
2 Nej
3 Uppgift saknas


