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For å registrere går du inn på https://nettros.no/reg/ : 

 

 

A) Skriv inn for- og etternavn. Huk av for rådgivningens tilhørighet. OBS: Chat, 
landsdekkende telefon og landsdekkende epost skal registreres under 
«ROS Landsdekkende tilbud». Skriv inn dato for rådgivning.   
 

 
 

B) Velg hva du ønsker å registrere, i det nye skjemaet kan man velge mellom å 
registrere rådgivning, eller avsluttede individuelle samtaler. 
 

 

 

 

 

https://nettros.no/reg/


Rådgivningshenvendelser 

1) Registrer hver rådgivningshenvendelse enten det er på chat, telefon, E-post 
eller individuell samtale. Forespørsel om foredrag og kontakt med media 
registreres ikke som rådgivningshenvendelse. 
 

2) Har du håndtert en spesielt alvorlig henvendelse er det viktig at du huker 
av på «ja». Da vil koordinatoren og lederen ved ditt senter få mail og ta 
kontakt med deg for debrief. Debrief er obligatorisk.  

 
 
 
 
 

 
3) Hvem det er som tar kontakt, kjønn, alder og bosted. OBS: Dersom dere IKKE 

har denne informasjonen velger dere «ikke oppgitt». Registrer det som 
kommer frem ila samtalen.  
 

 
 
 



4) Velg måte bruker henvender seg på. Man velger mellom individuell samtale 
(video, på senter eller telefon) E-post, chat og telefon.  Hvis en telefonsamtale 
er avtalt på forhånd registreres det som en individuell samtale, hvis ikke 
registreres det som telefon uansett lengde på samtalen.   
 

5) Individuell samtale:  
a. Dersom man trykker individuell samtale, får man spørsmål om 

samtalen ble holdt på et senter, på video (teams/zoom) eller over 
telefon.  

 
 
 

 

 

b. Velg så om bruker er ny, går til veiledning over tid eller om dette er 
«ukjent». Hvis man velger at bruker er ny får man spørsmål om 
hvordan bruker har fått vite om ROS.  
 

c. Videre registreres det om timen er avlyst/flyttet eller drop-in. Vi 
ønsker også å vite om bruker går i selvhjelpsprogrammet «få bukt 
med overspisning». 

 
6) Chat, telefon, e-post og Facebook: Kryss av «Ja» dersom du har fått 

informasjon om type spiseforstyrrelse/problematikk og- eller behandling. 
Dersom du trykker «Nei» er du ferdig med registreringen og kan trykke 
«avslutt». 

 

 

 

 



7) Huk av for aktuell problematikk og tilleggsproblematikk. Igjen: registrer det 
du har fått vite ila samtalen. Har du ikke fått oppgitt noen diagnose velger 
du det du mener ligger nærmest basert på informasjonen du har. Det er 
mulig å velge flere alternativ. Eksempler på tilleggsproblematikk er rus, 
angst, depresjon, ADHD etc. 

 
 

8) Er brukeren i behandling? Kryss av for det som passer best basert på det du 
har fått vite i samtalen, du skal ikke behøve å spørre noen om dette. 

 
9) Avslutt registreringen eller gå til «ny registrering» dersom du skal registrere 

en ny henvendelse. 

 

 



Registrering av avsluttede individuelle samtaler avsluttet bruker 

1) Man registrerer «avsluttet bruker» når bruker har oppgitt at h*n ønsker å 
avslutte, eller hvis det er 2 måneder siden man har hatt kontakt med bruker. 
 

2) Velg hvor lenge har vedkommende gått til samtaler i ROS? 

 
3) Hva er hovedgrunnen til at vedkommende ønsker å avslutte individuelle 

samtaler? Flere svar mulig. 

 

 

 

 

4) Avslutt registrering eller velg «ny registrering». 
 


