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Användningsområde 
DUDIT är ett självskattningsformulär avsett att användas för att identifiera problematiskt 
narkotikabruk inklusive illegalt använda läkemedel. Dessutom är DUDIT avsett att ge underlag 
för konstruktivt samtal om sådant bruk. 
 
Beräkning av poäng 
För frågorna 1-9 motsvarar svarsalternativen 0,1, 2, 3 och 4. För frågorna 10 och 11 är 
poängantal för varje svarsalternativ 0, 2 och 4. Räkna ihop poängtalen för alla 11 frågorna. 
Maxpoäng är 44.  
 
Tolkning av poäng – allmän bakgrund 
Socialstyrelsen påpekar i de nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård att all 
användning av narkotika är ur legal synpunkt förutom läkarordinerade otillåten i Sverige, så 
vidare utredning rekommenderas även när poängantalet är 1 eller mer ”för att avgöra 
huruvida det rör sig om illegalt bruk” (Socialstyrelsen, 2007).  
 
Tolkning av poäng för män 
≥ 1 – utredning påkallad enligt Socialstyrelsen (se ovan) 
≥ 6 – sannolikt finns narkotikarelaterade problem (≥ 7 för män 16-25 år) 
≥ 25 – sannolikt beroende av narkotika 
 
Tolkning av poäng för kvinnor 
≥ 1 – utredning påkallad enligt Socialstyrelsen (se ovan) 
≥ 2 – sannolikt finns narkotikarelaterade problem (≥ 3 för kvinnor 16-25 år) 
≥ 25 – sannolikt beroende av narkotika 
 
Officiell hemsida 
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index10451EN.html  
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