
TIL PASIENTEN 

Livsstil kan p:'\ mange 111:1ter pi\virke helsen. Overdreven bruk av alkohol kan f¢re til en rekke helseplager ogjeg 
kan gi deg noen gode ri\d pa veien dersom du vil unnga slike plager. Jeg ber deg derfor om i\ svare pa dette 
sp¢rreskjerna for du kommer inn til ti men din. Selv om du ikke drikker eller har problerner med alkohol, vi] jeg 
gjerne at du svarer pa disse sp¢rsmalene. De vii bli behandlet i all fortrolighet og oppbevart i journalen din her 
ved kontoret. Deter selvsagt helt frivillig om du vil besvare dette sp0rreskjemaet. 

Alder DD Kj¢nn: lvfann D 
Fullfort utdanning (kryss av): 

Kvinne D Skriv ikke her 
Rad Brosjyre 

D 

Grunnskole O videregaende yrkesfag O videregaende allmenn O Universitet!H¢yskole O 

En tlaske pill, (0,33 l.) 

I. Hvor ofte drikker du alkohol?

En alkoholenhet (AE) er: 

Et vanlig glass vin (1.2 di.) 
(En flaske vin = 6 AE) Et glass hecvin (0,8 di.) 4 c!.brennevin (45%) 

Aldri O M:'.inedlig eller sjeldnere D To til fire ganger i mllil.eden O To til tre ganger i uken O Fire ganger i uken eller mer O 
Derso111 du aldri drikker alkohol be/z()ver du ikke svare pd flere spors11uil, men lever skjemaet til leg en. Takkfor hjelpen ! 

2. Hvor mange alkoholenheter tar du p:i. en « typisk » drikkedag?
3-40 5-60

3. H var ofte drikker du seks alkoholenheter ell er mer?

AldriO Sjelden O Noen ganger i mfineden D Noen ganger i uken O 

4. Hvor ofte i l0pet av siste firet var du ikke i stand til a steppe a drikke etter at du hadde begynt?

AldriO Sje!den O Noen ganger i mUneden D Noen ganger i uken D 

5. Hvor ofte i !¢pet av siste 3.ret unnlot du a gj¢re ting du skulle ha gjort pA grunn av drikking?

AldriO Sjelden D Noen ganger i mfineden O Noen ganger i uken O 

6. Hvor ofte starter du dagen din med alkohol?

AldriO Sjelden D Noen ganger i mfineden O Noen ganger i uken O 

7. Hvor ofte i l¢pet av det siste 5.ret har du hatt skyldfo;Jelse pii. grunn av drikking?

Aldri O Sjelden D Noen ganger i mAnedenO Noen ganger i uken O 

8. Hvor ofte i l0pet av det siste fuet har det vrert umulig a huske hva som hendte kvelden f0r pa grunn av drikking?

AldriO Sjelden O Noen ganger i m8.neden0 Noen ganger i uken O

9. Har du e!!er andre blitt skadet som fr;!ge av at du har drukket?

NeiO Ja, men ikke i l0pet av siste 3.r O 

10. Har en slektning, venn eller lege bekymret seg over drikkingen din, eller antydet at du b0r redusere?

NeiO Ja, men ikke i !¢pet av siste Ur D 

Takk for hjelpen 

VERDENS HELSEORGANISASJON 1989 

10 eller flere D 

Nesten daglig D 

Nesten daglig D 

Nesten daglig D 

N esten daglig D 

Nesten daglig O 

Nesten daglig D 

Ja, i !¢pet av siste Ur O 

Ja, i l0pet av siste Ur D 
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