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17. Polydrug use problem existing               TDI3.0

• ‘Polydrug use problem’ refers to when two or more drugs 
are involved in the drug problem of the client at the same time 
AND it is very difficult to assess which was the pr imary 
drug that caused the treatment entry. This concept will be 
used in a very restricted approach as in the ICD-10 (see 
Definitions). 

• […] always a primary drug should be chosen, following the 
indications provided in the guidelines 

28/09/2015 Esityksen nimi / Tekijä 3



28/09/2015 Esityksen nimi / Tekijä 4

     
Päihteiden ongelmakäyttö               ● Käyttökerrat kuluneen kuukauden mukaisesti 

Päihde 
Tavallisin 
käyttötapa 

Käyttökerrat 
kulunut kk  

● Asianmukaista korvaushoitolääkitystä EI merkitä käyttökertoihin. 

 
 

.1 Eniten  
ongelmia aiheuttava päihde  

   
    

 
 

 
 

14. Minkä ikäisenä käyttänyt ensimmäisen kerran   
     eniten ongelmia aiheuttavaa päihdettä? 

  
   

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
Tavallisin käyttötapa 
1=pistämällä  
2= polttamalla  
3= suun kautta  
4= nenän kautta  
5= muulla tavoin  
99= ei tietoa 

 
Käyttökerrat 
7= Päivittäin 
5= viikossa 4-6 kertaa  
2= viikossa 2-3 kertaa  
1= Kerran viikossa tai harvemmin 
0= Ei käyttöä kuluneen kuukauden aikana  

99= Ei tietoa 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
. Päihteettömiä 

kuukausia edellisen 12 
kuukauden aikana 

 
 

  
   

16. Onko asiakkaalla ollut sekakäyttöä viimeisen kuukauden aikana? □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

Sekakäytöllä tarkoitetaan tässä päihteiden samanaikaista tai peräkkäistä käyttöä. 
 

17. Onko sekakäyttö luonteeltaan sellaista, että ongelmallisimman päihteen nimeäminen on vaikeaa?  

                                                                                        □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

 

New Finnish TDI questionnaire (from 2014 onwards) ) 
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Päihteiden ongelmakäyttö               ● Käyttökerrat kuluneen kuukauden mukaisesti 

Päihde 
Tavallisin 
käyttötapa 

Käyttökerrat 
kulunut kk  

● Asianmukaista korvaushoitolääkitystä EI merkitä käyttökertoihin. 

 
 

.1 Eniten  
ongelmia aiheuttava päihde  

   
    

 
 

 
 

14. Minkä ikäisenä käyttänyt ensimmäisen kerran   
     eniten ongelmia aiheuttavaa päihdettä? 

  
   

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
Tavallisin käyttötapa 
1=pistämällä  
2= polttamalla  
3= suun kautta  
4= nenän kautta  
5= muulla tavoin  
99= ei tietoa 

 
Käyttökerrat 
7= Päivittäin 
5= viikossa 4-6 kertaa  
2= viikossa 2-3 kertaa  
1= Kerran viikossa tai harvemmin 
0= Ei käyttöä kuluneen kuukauden aikana  

99= Ei tietoa 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
. Päihteettömiä 

kuukausia edellisen 12 
kuukauden aikana 

 
 

  
   

16. Onko asiakkaalla ollut sekakäyttöä viimeisen kuukauden aikana? □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

Sekakäytöllä tarkoitetaan tässä päihteiden samanaikaista tai peräkkäistä käyttöä. 
 

17. Onko sekakäyttö luonteeltaan sellaista, että ongelmallisimman päihteen nimeäminen on vaikeaa?  

                                                                                        □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

 

Primary
drug

Other
promlem

drugs

Route

Frequency
Age



17. Polydrug use problem existing               TDI3.0

• ‘Polydrug use problem’ refers to when two or more drugs 
are involved in the drug problem of the client at the same time 
AND it is very difficult to assess which was the pr imary 
drug that caused the treatment entry. This concept will be 
used in a very restricted approach as in the ICD-10 (see 
Definitions). 

• […] always a primary drug should be chosen, following the 
indications provided in the guidelines 
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How to ask this from a client? 

Is there non-problematic poly-drug? 

Is this more problem to the employee? 
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Päihteiden ongelmakäyttö               ● Käyttökerrat kuluneen kuukauden mukaisesti 

Päihde 
Tavallisin 
käyttötapa 

Käyttökerrat 
kulunut kk  

● Asianmukaista korvaushoitolääkitystä EI merkitä käyttökertoihin. 

 
 

.1 Eniten  
ongelmia aiheuttava päihde  

   
    

 
 

 
 

14. Minkä ikäisenä käyttänyt ensimmäisen kerran   
     eniten ongelmia aiheuttavaa päihdettä? 

  
   

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
Tavallisin käyttötapa 
1=pistämällä  
2= polttamalla  
3= suun kautta  
4= nenän kautta  
5= muulla tavoin  
99= ei tietoa 

 
Käyttökerrat 
7= Päivittäin 
5= viikossa 4-6 kertaa  
2= viikossa 2-3 kertaa  
1= Kerran viikossa tai harvemmin 
0= Ei käyttöä kuluneen kuukauden aikana  

99= Ei tietoa 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
. Päihteettömiä 

kuukausia edellisen 12 
kuukauden aikana 

 
 

  
   

16. Onko asiakkaalla ollut sekakäyttöä viimeisen kuukauden aikana? □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

Sekakäytöllä tarkoitetaan tässä päihteiden samanaikaista tai peräkkäistä käyttöä. 
 

17. Onko sekakäyttö luonteeltaan sellaista, että ongelmallisimman päihteen nimeäminen on vaikeaa?  

                                                                                        □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

 

Primary
drug

Other
promlem

drugs

Route

Frequency
Age

16. Has client had polydrug use during last 30 days? Yes/ No /Not known 

(Simultaneous or sequential use of intoxicating substances)  

17. Is the polydrug of such a nature, that it is difficult to asses which of 

the problem drugs is the most problematic? Yes /  No / Not known



Different layers of ‘polydrug use’ 

1. Multiple problem drugs 
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Päihteiden ongelmakäyttö               ● Käyttökerrat kuluneen kuukauden mukaisesti 

Päihde 
Tavallisin 
käyttötapa 

Käyttökerrat 
kulunut kk  

● Asianmukaista korvaushoitolääkitystä EI merkitä käyttökertoihin. 

 
 

.1 Eniten  
ongelmia aiheuttava päihde  

   
    

 
 

 
 

14. Minkä ikäisenä käyttänyt ensimmäisen kerran   
     eniten ongelmia aiheuttavaa päihdettä? 

  
   

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
Tavallisin käyttötapa 
1=pistämällä  
2= polttamalla  
3= suun kautta  
4= nenän kautta  
5= muulla tavoin  
99= ei tietoa 

 
Käyttökerrat 
7= Päivittäin 
5= viikossa 4-6 kertaa  
2= viikossa 2-3 kertaa  
1= Kerran viikossa tai harvemmin 
0= Ei käyttöä kuluneen kuukauden aikana  

99= Ei tietoa 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
. Päihteettömiä 

kuukausia edellisen 12 
kuukauden aikana 

 
 

  
   

16. Onko asiakkaalla ollut sekakäyttöä viimeisen kuukauden aikana? □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

Sekakäytöllä tarkoitetaan tässä päihteiden samanaikaista tai peräkkäistä käyttöä. 
 

17. Onko sekakäyttö luonteeltaan sellaista, että ongelmallisimman päihteen nimeäminen on vaikeaa?  

                                                                                        □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

 

Primary
drug

Other
promlem

drugs

16. Has client had polydrug use during last 30 days? Yes/ No /Not known 

(Simultaneous or sequential use of intoxicating substances)  

17. Is the polydrug of such a nature, that it is difficult to asses which of 

the problem drugs is the most problematic? Yes /  No / Not known



Different layers of ‘polydrug use’ 

1. Multiple problem drugs 

2. Multiple problem drugs used during the last 30 days
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Päihteiden ongelmakäyttö               ● Käyttökerrat kuluneen kuukauden mukaisesti 

Päihde 
Tavallisin 
käyttötapa 

Käyttökerrat 
kulunut kk  

● Asianmukaista korvaushoitolääkitystä EI merkitä käyttökertoihin. 

 
 

.1 Eniten  
ongelmia aiheuttava päihde  

   
    

 
 

 
 

14. Minkä ikäisenä käyttänyt ensimmäisen kerran   
     eniten ongelmia aiheuttavaa päihdettä? 

  
   

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
Tavallisin käyttötapa 
1=pistämällä  
2= polttamalla  
3= suun kautta  
4= nenän kautta  
5= muulla tavoin  
99= ei tietoa 

 
Käyttökerrat 
7= Päivittäin 
5= viikossa 4-6 kertaa  
2= viikossa 2-3 kertaa  
1= Kerran viikossa tai harvemmin 
0= Ei käyttöä kuluneen kuukauden aikana  

99= Ei tietoa 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
. Päihteettömiä 

kuukausia edellisen 12 
kuukauden aikana 

 
 

  
   

16. Onko asiakkaalla ollut sekakäyttöä viimeisen kuukauden aikana? □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

Sekakäytöllä tarkoitetaan tässä päihteiden samanaikaista tai peräkkäistä käyttöä. 
 

17. Onko sekakäyttö luonteeltaan sellaista, että ongelmallisimman päihteen nimeäminen on vaikeaa?  

                                                                                        □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

 

Primary
drug

Other
promlem

drugs
Frequency

16. Has client had polydrug use during last 30 days? Yes/ No /Not known 

(Simultaneous or sequential use of intoxicating substances)  

17. Is the polydrug of such a nature, that it is difficult to asses which of 

the problem drugs is the most problematic? Yes /  No / Not known



Different layers of ‘polydrug use’ 

1. Multiple problem drugs 

2. Multiple problem drugs used during the last 30 days

3. Simultaneous use of several substances, last 30 days 
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Päihteiden ongelmakäyttö               ● Käyttökerrat kuluneen kuukauden mukaisesti 

Päihde 
Tavallisin 
käyttötapa 

Käyttökerrat 
kulunut kk  

● Asianmukaista korvaushoitolääkitystä EI merkitä käyttökertoihin. 

 
 

.1 Eniten  
ongelmia aiheuttava päihde  

   
    

 
 

 
 

14. Minkä ikäisenä käyttänyt ensimmäisen kerran   
     eniten ongelmia aiheuttavaa päihdettä? 

  
   

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
Tavallisin käyttötapa 
1=pistämällä  
2= polttamalla  
3= suun kautta  
4= nenän kautta  
5= muulla tavoin  
99= ei tietoa 

 
Käyttökerrat 
7= Päivittäin 
5= viikossa 4-6 kertaa  
2= viikossa 2-3 kertaa  
1= Kerran viikossa tai harvemmin 
0= Ei käyttöä kuluneen kuukauden aikana  

99= Ei tietoa 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
. Päihteettömiä 

kuukausia edellisen 12 
kuukauden aikana 

 
 

  
   

16. Onko asiakkaalla ollut sekakäyttöä viimeisen kuukauden aikana? □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

Sekakäytöllä tarkoitetaan tässä päihteiden samanaikaista tai peräkkäistä käyttöä. 
 

17. Onko sekakäyttö luonteeltaan sellaista, että ongelmallisimman päihteen nimeäminen on vaikeaa?  

                                                                                        □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

 

16. Has client had polydrug use during last 30 days? Yes/ No /Not known 

(Simultaneous or sequential use of intoxicating substances)  

17. Is the polydrug of such a nature, that it is difficult to asses which of 

the problem drugs is the most problematic? Yes /  No / Not known



Different layers of ‘polydrug use’ 

1. Multiple problem drugs 

2. Multiple problem drugs used during the last 30 days

3. Simultaneous use of several substances, last 30 days 

4. Difficult to assess which was the primary drug
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Päihteiden ongelmakäyttö               ● Käyttökerrat kuluneen kuukauden mukaisesti 

Päihde 
Tavallisin 
käyttötapa 

Käyttökerrat 
kulunut kk  

● Asianmukaista korvaushoitolääkitystä EI merkitä käyttökertoihin. 

 
 

.1 Eniten  
ongelmia aiheuttava päihde  

   
    

 
 

 
 

14. Minkä ikäisenä käyttänyt ensimmäisen kerran   
     eniten ongelmia aiheuttavaa päihdettä? 

  
   

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
Tavallisin käyttötapa 
1=pistämällä  
2= polttamalla  
3= suun kautta  
4= nenän kautta  
5= muulla tavoin  
99= ei tietoa 

 
Käyttökerrat 
7= Päivittäin 
5= viikossa 4-6 kertaa  
2= viikossa 2-3 kertaa  
1= Kerran viikossa tai harvemmin 
0= Ei käyttöä kuluneen kuukauden aikana  

99= Ei tietoa 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

Muu  
ongelmia aiheuttava päihde 

   
    

 
 

 
 

 
. Päihteettömiä 

kuukausia edellisen 12 
kuukauden aikana 

 
 

  
   

16. Onko asiakkaalla ollut sekakäyttöä viimeisen kuukauden aikana? □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

Sekakäytöllä tarkoitetaan tässä päihteiden samanaikaista tai peräkkäistä käyttöä. 
 

17. Onko sekakäyttö luonteeltaan sellaista, että ongelmallisimman päihteen nimeäminen on vaikeaa?  

                                                                                        □ Kyllä   □ Ei   □ Ei tietoa 
 

 

16. Has client had polydrug use during last 30 days? Yes/ No /Not known 

(Simultaneous or sequential use of intoxicating substances)  

17. Is the polydrug of such a nature, that it is difficult to asses which of 

the problem drugs is the most problematic? Yes /  No / Not known



Different layers of ‘polydrug use’ 
0. Use of drugs, alcohol, medicines, last 30 days

1. Multiple problem drugs 

2. Multiple problem drugs used during the last 30 days

3. Simultaneous use of several substances, last 30 days 

4. Difficult to assess which was the primary drug
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Finnish National Treatment Data 2014 (inc. continous) 
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NO use
problem drugs
last mo 20% 

SOME use of problem
drug(s) last mo 80%



Finnish National Treatment Data 2014 (inc. continous) 
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NO use
problem drugs
last mo 20% 

No simultanous use
last mo 22%

28%

Simultanous use last mo 58%

73%
SOME use of problem

drug(s) last mo



Finnish National Treatment Data 2014 (inc. continous) 
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NO use
problem drugs
last mo 20% 

Use of only ONE 
problem drug
last mo 14%

Use of SEVERAL 
drugs last mo, 

but not simultanous 8%

Simultanous use last mo 58%

36%

64% Use of non-problem drug?
Prescipted use? 

Some have daily use of one drug
– wrongly answered!?! 



Finnish National Treatment Data 2014 (inc. continous) 
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NO use
problem drugs
last mo 20% 

Use of only ONE 
problem drug
last mo 14%

Use of SEVERAL 
drugs last mo, 

but not simultanous 8%

Simultanous use last mo, 
easy to name primary drug 43%

Simultanous use last mo, 
HARD to name primary drug

15%

74%
26%

Simultanous use last mo



Finnish National Treatment Data 2014 (inc. continous) 
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NO use
problem drugs
last mo 20% 

Use of only ONE 
problem drug
last mo 14%

Use of SEVERAL 
drugs last mo, 

but not simultanous 8%

Simultanous use last mo, 
easy to name primary drug 43%

Simultanous use last mo, 
HARD to name primary drug

15%



Different layers of ‘polydrug use’ 
0. Use of drugs, alcohol, medicines, last 30 days

1. Multiple problem drugs 

2. Multiple problem drugs used during the last 30 days

3. Simultaneous use of several substances, last 30 days 

4. Difficult to assess which was the primary drug
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Different layers of ‘polydrug use’ 
0. Use of drugs, alcohol, medicines, last 30 days

1. Multiple problem drugs 

2. Multiple problem drugs used during the last 30 d ays

• How much clients have used substances?

3. Simultaneous use of several substances, last 30 days

4. Difficult to assess which was the primary drug
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How to operationalize drug use in last month?

Opt 1

• No use

• Only one 

• Several 

• (several daily) 
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Opt 2

• Sum up frequencies

Daily alcohol

+ Daily cannabis

= 14 points

Opt 3

• Sum up frequencies
but also weight in 
the substance

~severity

Daily cannabis use

≠ 

Daily opiod use



Severity analysis based on last month use of 
problem substances

No use Max once per 
week

2-3 per week
or no inform. 

4-7 times per 
week

Cannabis or
alcohol

0 2 4 6

Benzos or
’others’ 

0 3 6 9

Opioidis or
stimulants

0 4 8 12
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Sum =0 = no use
Sum = (1,2,3) = little
Sum = (4,5,6) = limited
Sum =(7,8,9,10,11,12,13) = passable
Sum = (14, 15, 16, 17,18) = hard
Sum => 19 = super hard

Excample: 
- Daily cannabis
- Twice week alcohol
- Twice week benzos

6

6

4

Total 16 points
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Finnish National Treatment Data 2014 (inc. continous) 

by severity

NO use of 
problem drugs
last mo 20% Little  

3% 

Limitted
7% 

Passable
24% 

Hard
10% 

Super hard
36% 

Has client had polydrug use during last 30 days? Yes/ No /Not known 

(Simultaneous or sequential use of intoxicating substances)  
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Finnish National Treatment Data 2014 (inc. continous) 

by severity

NO use of 
problem drugs
last mo 20% Little  

3% 

Limitted
7% 

Passable
24% 

Hard
10% 

Super hard
36% 

SIMUL-
TANIOUS 16%    28%       47%                80%               85%

PROB- 5%      5%       11%                20%               32%
LEMATIC
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Finnish National Treatment Data 2014 (inc. continous) 

by severity

NO use of 
problem drugs
last mo 20% Little  

3% 

Limitted
7% 

Passable
24% 

Hard
10% 

Super hard
36% 

Is the polydrug of such a nature, that it is difficult to asses which of the 

problem drugs is the most problematic? Yes /  No / Not known
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Finnish National Treatment Data 2014 (inc. continous) 

by severity

NO use of 
problem drugs
last mo 20% Little  

3% 

Limitted
7% 

Passable
24% 

Hard
10% 

Super hard
36% 

SIMUL-
TANIOUS 16%    28%       47%                80%               85%

PROB- 5%      5%       11%                20%               32%
LEMATIC



Those answering YES to
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Is the polydrug of such a nature, that it is difficult to asses which of the 

problem drugs is the most problematic? Yes /  No / Not known

(=problematic polydrug users) , are they 
any different from the rest?



All Clients Hard or super hard use

Not
problematic
polyd.use

Problematic
polyd.use

Not
problematic
polyd.use

Problematic
polyd.use

Share of men 66% 70% 69% 68%

Opioids 77% 82% 89% 87%

In OST 32% 16% 18% 13%

Median year
of birth

1984 1985 1984 1985

Opioids as 
primary drug

53% 49% 72% 54%
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Difficult to assess which was the primary drug
(=problematic polyd.users)  vs. the rest?



Difficult to assess which was the primary drug
(=problematic polyd.users)  vs. the rest?

All Clients Hard or super hard use

Not
problematic
polyd.use

Problematic
polyd.use

Not
problematic
polyd.use

Problematic
polyd.use

Share of men 66% 70% 69% 68%

Opioids 77% 82% 89% 87%

In OST 32% 16% 18% 13%

Median year
of birth

1984 1985 1984 1985

Opioids as 
primary drug

53% 49% 72% 54%
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Primary drug – ambiguous results

Most are primary opioid users (greater share than in all                             
clients), 

but because for the OST clients the opioids are 
more defined primary drug, 

the ’problematic polydrug users’ are more 
common for those non-opioids 
as primary drug. 
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All Clients Hard or super hard use

Not
problematic
polyd.use

Problematic
polyd.use

Not
problematic
polyd.use

Problematic
polyd.use

Share of men 66% 70% 69% 68%

Opioids 77% 82% 89% 87%

In OST 32% 16% 18% 13%

Median year
of birth

1984 1985 1984 1985

Opioids as 
primary drug

53% 49% 72% 54%
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Opioids are
more clearly

THE problem! 

Opioids are
EVEN more
clearly THE 

problem! 

Difficult to assess which was the primary drug
(=problematic polyd.users)  vs. the rest?


