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Ärendeansvarig* ____________________________________________________________ 

Patientens personnr* ________________________________________________________  

Patientens namn* ___________________________________________________________ 

Informationsdatum* _________________________________ (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella)    

* = Obligatorisk fråga 
 

 
Vilka orsaker finns för att stänga patientärendet (= avsluta datainsamling till 
registret)?* 
Alternativet ”Den registerspecifika behandlingen vid enheten är avslutad” används för alla situationer då man 
stänger patientärendet i registret med anledning av att patienten på enheten inte längre erhåller den vård som 
registreringen i registret avser.  
Alternativet ”Patienten vill inte längre deltaga i kvalitetsregistret” används då patienten vill att man inte längre 
ska registrera data i registret. Observera att om patienten också vill att redan registrerade data ska tas bort ska 
avslutsregistrering ej användas.  
Ett svarsalternativ kan anges 

○ Den registerspecifika behandlingen vid enheten är avslutad  

○ Patienten vill inte längre deltaga i kvalitetsregistret 

○ Patienten har avlidit 

○ Annan orsak. Ange vilken ________________________________________________ 

       Om den registerspecifika behandlingen vid enheten är avslutad, hur avslutades behandlingen   
       vid enheten?* 
        Planerat avslut = avslut enligt vårdplan. LARO-behandling = läkemedelsassisterad behandling för  
        opioidberoende. Avbruten av patienten = patienten (eller anhörig) avbryter kontakten.         
        Ett svarsalternativ kan anges 

  ○ Planerat avslut  

  ○ Överföring till annan enhet 

  ○ LARO-behandling har avslutats i enlighet med gällande författning 

  ○ Avslut i förtid på vårdgivarens initiativ  

  ○ Avbruten av patienten  

  ○ På annat sätt. Ange vilket ________________________________________________________ 

  ○ Uppgift saknas 

              Om LARO-behandling har avslutats enligt gällande författning, ange tillämpliga skäl.* 
               Med ”Patienten har dömts för narkotikabrott” avses att patienten enligt en dom som har vunnit laga     
               kraft dömts för narkotikabrott eller grovt narkotikabrott, eller vid upprepade tillfällen dömts för   
               narkotikabrott av ringa art där gärningen har begåtts under behandlingstiden. 
               Flera svarsalternativ kan anges 

    ○ Patienten har inte medverkat i sådan behandling under längre tid än en vecka 

    ○ Patienten har upprepade återfall i missbruk av narkotika  
    ○ Patienten missbrukar alkohol i sådan omfattning att det innebär en medicinsk risk 

    ○ Patienten har upprepade gånger manipulerat urinprover 

    ○ Patienten har dömts för narkotikabrott  

 


