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Nimi: WEB AUDIT C -kyselylomake 
Dokumentin tyyppi: Asiakasohje

AUDIT C -kyselylomake

Nimi: __________________________       Syntymäaika: ___________       PVM: _________

Ole hyvä ja rastita lähinnä oikeaa oleva vastaus (suluissa vastauksen pistemäärä).

1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain
pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.

O   ei koskaan (0 p)  

O   noin kerran kuussa tai harvemmin (1 p)

O   2–4 kertaa kuussa (2 p)

O   2–3 kertaa viikossa (3 p)

O   4 kertaa viikossa tai useammin (4 p)

2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia?

O   1–2 annosta (0 p)

O   3–4 annosta (1 p)

O   5–6 annosta (2 p)

O   7–9 annosta (3 p)

O   10 tai enemmän (4 p) 

3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia?

O   en koskaan (0 p)

O   harvemmin kuin kerran kuussa (1 p)

O   kerran kuussa (2 p)

O   kerran viikossa (3 p)

O   päivittäin tai lähes päivittäin (4 p)

Pisteet yhteensä: ___________________
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AUDIT-C, ohjeita työntekijälle:

Alkoholin puheeksi otto alkaa alkoholin käytön kartoituksella. Parhaiten se selviää kysymällä tai käyttämällä 
AUDIT-testiä.

Kartoitus tehdään neutraalisti ja asiakkaalla on lupa kieltäytyä siitä. Voit esimerkiksi kysyä:

”Haluatko tietää, miten alkoholinkäyttösi vaikuttaa esimerkiksi sinun terveyteesi”.

Haastattelussa kannustava ja avoin ilmapiiri on tärkeä. On myös tärkeää tuoda esille, ettei saatu informaatio 
vaikuta asiakkaan saamiin hoitoihin tai sosiaalietuihin.

Voit käyttää strukturoitua kyselyä, kuten AUDIT-testin kolmea ensimmäistä kysymystä, apuna haastattelussa 
(AUDIT-C). Kolme ensimmäistä kysymystä mittaa juomisen määriä, sitä kuinka usein juo ja kuinka usein juo 
runsaasti eli kuusi tai useampia annoksia kerralla. Myös pelkän kolmannen kysymyksen esittämisen (AUDIT 3) 
on todettu olevan toimiva ratkaisu.

Pyydä asiakasta täyttämään koko AUDIT-testi, jos

miehellä pisteitä 6 tai enemmän
naisella pisteitä 5 tai enemmän
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