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Formål 
Å avdekke rusproblemer. 
 
Målgruppe 
Voksne. 
 
Antall spørsmål 
11 spørsmål. 
 
Tidsbruk 
Ca. 5 minutter. 
 
Beskrivelse 
DUDIT er et selvrapporteringsskjema for identifisering av rusproblemer. Det er utvikler ved Karolinska 
Sykehuset i Sverige og er oversatt til flere språk. 
Det er også utviklet et utvidet skjema DUDIT- E som inneholder 49 spørsmål. 
 
Krav til profesjon og/eller klinisk kompetanse 
Skjemaet bør administreres av helsepersonell med kompetanse innen fagområdet. 
 
Opplæring, kurs og sertifisering 
Manualer og skjema kan lastes ned fra Kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst). 
 
Tilgjengelighet 
Norsk versjon er tilgjengelig fra Kompetansesenter rus - region øst (KoRus-Øst). 
Engelsk, portugisisk, svensk, dansk, nederlandsk og tysk versjon er tilgjengelig på nettstedet tilhørende 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 
 
Validering 
Les mer om begrepet validitet her. 
Verktøyet DUDIT er utviklet ved Karolinska Institutet i Stockholm og blitt oversatt til norsk av Østnorsk 
kompetansesenter (KoRus-Øst). KoRus-Øst versjon er godkjent av Karolinska Institutet (KoRus-Øst 2008). 
Resultater fra en studie av DUDIT (Berman, Palmstierna, Källmén & Bergmans, 2007)  indikerer at dette 
verktøyet er robust nok til å benyttes både i en klinisk situasjon og en forskningssituasjon. Den sterke 
korrelasjonen mellom DUDIT, DSM-IVs og ICD-10s misbruk/avhengighetsdiagnoser gir sterk støtte for 
validiteten til den delen av DUDIT som skal måle ulovlig stoffmisbruk. 



Berman, Bergman, Palstierna og Schlyter (2005) gjennomførte en evaluering av DUDIT i Sverige. Deres 
resultater viser at DUDIT predikerte stoffavhengighet med en sensitivitet på 90 prosent for både DSM-IV  
og IDD-10 og en spesifisitet på 78 og 88 prosent. Berman et al. (2005) konkluderer med at DUDIT 
effektivt avdekker stoffrelaterte problemer i klinisk utvalgte grupper. 
 
Validering for norske/nordiske forhold 
Skjemaet er validert i Sverige, og norsk oversettelse er kontrollert av originalforfatter. 
 
 


