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 KARTLÄGGNINGSBLANKETT 

Anamnes, 

dvs. 

förhands-

uppgifter 

• Demografiska uppgifter  

• Ålder och kön  

• Familjebakgrund  

• Ursprungsfamilj och nuvarande familj (släktträd)  

• Viktiga faktorer med tanke på vården (släktbelastning, missbruk inom familjekretsen) 

• Boendesituation  

• Övrigt nätverk/vänner (vänner utan missbrukarproblematik vs. vänner med 

missbruksproblematik) 

• Utbildning (slutförd examen, oavslutade studier eller kvarstanning på klass) 

• Hälso-/sjukvårdshistorik  

• Hälsotillstånd och diagnoser (psykiatriska och somatiska) 

• Neuropsykiatriska symptom  

• Traumatiserande upplevelser  

• Vårdhistorik  

• Tidigare vårdperioder eller terapier 

Problem • Orsaker till uppsökande av vård och nuvarande problematik  

• Varför kontaktades servicen?  

• Hur upplever den unga sitt missbruk? (tillfällig användning, skadligt bruk, beroende) 

• Hur syns missbruket i vardagen? (skolfrånvaro, placering i vård utanför hemmet, 

föräldrars/andra närståendes oro, begränsning av sociala kontakter) 

• Missbrukarbakgrund  

• Användningsbakgrund (första försöket, ålder, upplevelser, användningssätt, intravenös 

användning [ålder, injektionsfrekvens, infektioner/blodsjukdomar], användningstid och 

fortgående användning, nyktra perioder, sällskap, brott, olyckor, drogtest, blåsprov och 

laboratorieprov [PVK, P-Asat, P-Alat, P-Afos, P-GT, P-CDT, B-Peth]) 

• Användning av rusmedel i nuläget  

• Ämnen, mängd, användningssätt, sällskap  

• Hurudana följder har missbruket? (positiva/negativa följder, begär, inverkan på 

handlingsförmågan, sociala relationer, sinnesstämning)  

• Hurudana abstinensbesvär uppstår? (somatiska och psykiska) 

• Diagnos, om uppgifter finns  

• Målsättningen med vården  

• Kundens egna önskemål på förändring i sin livssituationen  

• Vad är syftet med vården? 

Status, dvs. 

nuläge 

• Psykisk status  

• Yttre habitus? Hur tar kunden kontakt? Mimik? Hur uttrycker sig kunden? Uppstår en 

dialog? Är kunden på sin vakt? Känsloreaktioner? Hurudana? Förmåga att behärska 

negativa känslor? Gråter eller skrattar på ett oadekvat sätt? Humör? Ångestfylld/ 

Deprimerad: hur syns det? Hurudan är kundens verklighetsuppfattning? Öppet 

psykotisk? Suicidal? Impulsiv? 

• Utredningar/test  

• Olika test kan göras enligt behov (BDI, AUDIT, DUDIT, MDQ etc.)  

• Uteslutning/Förstärkning 

Fortsättning

/ vårdplan 

• Vården baserar sig alltid på en uppgjord plan  

• Vårdpersonalen dokumenteras vad som kommits överens med kunden  

• T.ex. stödsamtal, nätverksmöten  

• Uppgifter  

• Nästa mottagningstid 

Samman-

drag 

• Kartläggning av missbruket är gjord under tiden xx.xx.–xx.xx.xxxx / kartläggningen avbröts  

• Utvärdering av kundens missbruk  

• ”Under uppföljningsperioden har uppmärksammats xxx hos kunden.” 

• ” Under uppföljningsperioden har kundens missbruk varit xxx.” 

• Uppgifter som kunden själv gett kontra drogtest, laboratorieprov och test 
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Opiater 

 

Buprenorfin     Heroin    Metadon    Tramadol 

Kodein             Morfin    Fentanyl    Oksikodon 

Övriga PKV-mediciner, vad: _________________ 

  

Övriga droger 

 

Amfetamin          Metamfetamin                 Kannabis  

Kokain                 Ekstasy                            LSD  

Svampar         Syntetiska droger: _________________ 

 

Annan 

medicinanvändning 

 

Bentsodiatsepin  Pregabalin/Gapabentin    ADHD-medicin  

Neuroleptica              Hostmediciner        Muskelrelaxanter 

Sömnmedicin/Lugnande 

medicin 

Alprox  

Alprazolam  

Barbiturater  

Diapam  

Diazepam  

Dormicum  

Halcion  

Imovane  

Insomin  

Lorazepam  

Lyrica  

Medipam  

Opamox  

Oxamin  

Risolid  

Rivatril  

Somnor  

Sonata  

Stella  

Stesolid  

Stilnoct  

Temesta  

Tenox  

tiopental 

Xanor  

Zolpidem  

Zopiklon  

Zopinox 

Värkmedicin Ardinex  

Codaxol  

Depolan plåster 

Dolcontin  

Dolmed  

Durogesic plåster 

Fentanyl plåster 

Gepacod  

Indalgin  

Instanyl  

kodein  

Matrifen plåster 

Metadon  

morfiini  

Norflex  

Norgesic  

Norspan  

Oxanest  

Oxycodone  

OxyContin  

OxyNorm  

Palladon  

Panacod  

Sirdalud  

Suboxone  

Subutex  

Targinic  

Temgesic  

Tizanidin  

Tradolan  

Tramagetic  

Tramadin  

Tramal  

Tramadol  

Trambo  

Tramium 

Fysiska symptom  

 

Svettning               Värk              Skakningar          Illamående 

Annat: 

 

Psykiska 

abstinensbesvär 

 

Depression              Nedstämdhet          Ångest          Rastlöshet 

Rädslor                    Annat: _________________ 

Öppna frågor Vad, hur, varför, och berätta.  

 

Fyrfält 

 

 
Kortvarig nackdel 

 

Kortvarig fördel 

 

 

Långvarig nackdel 

 

Långvarig fördel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


