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Projekt i samverkan med kriminalvården avseende intagna med
neuropsykiatriska svårigheter
Ärendet
Från Kriminalvården har framförts önskemål om ett samarbete med landstinget kring utredning och behandling av personer med neuropsykiatriska
svårigheter, som är skrivna i Stockholms län och intagna på kriminalvårdsanstalterna i Norrtälje och i Håga. Önskemålet om samarbete innefattar förutom projektledning och vetenskaplig medverkan också medfinansiering
med totalt 3 918 tkr. Projekttiden beräknas till två år med start andra kvartalet 2006.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar
att

föreslå landstingsstyrelsen tillstyrka landstingets medverkan i de båda
projekten i enlighet med kriminalvårdens önskemål

att

föreslå landstingsstyrelsen avdela resurser motsvarande totalt 3 918
tkr för ändamålet i enlighet med förslagen i detta tjänsteutlåtande samt

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens synpunkter
Kort beskrivning av projekten
På Norrtäljeanstalten ska ca 250 intagna med hjälp av olika skattningsskalor
screenas avseende tidigare och aktuella ADHD-symptom. De personer som
faller ut positivt i denna screening kommer, (om de är skrivna i Stockholms
län), att erbjudas en neuropsykiatrisk utredning. De som efter utredning bedöms uppfylla kriterierna för ADHD i vuxen ålder kommer att erbjudas medicinering med ett långtidsverkande centralstimulerande preparat. Målsättningen är att kunna behandla 30-40 personer inom projektet. Med jämna
mellanrum kommer skattning av biverkningar ske liksom skattning av effekt
och livskvalitet.
Efter frigivning planeras fortsatt behandling ske på de lokala psykiatriska
mottagningarna, och i förekommande fall, beroendemottagningarna. Uppföljning kommer att ske genom att undersöka återfallsfrekvensen i brott hos
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dem som behandlas. Jämförelse kommer att göras dels med en grupp intagna som screenats positivt för ADHD men som inte fått utredning och behandling, dels med tidigare återfall hos de behandlade intagna själva.
Projektledare inom landstinget är överläkare Gunnar Jacobsson, ansvarig för
det ena av de båda länsgemensamma neuropsyk iatriska utredningsteamen
och Nils Lindefors, sektionschef, psykossektionen, båda från Psykiatrin
Nordväst.
Syftet med det andra projektet, Håga-studien, är att undersöka om medicinering tillsammans med psykosocial behandling mot ADHD-symptom hos
amfetaminmissbrukare minskar risken för återfall i missbruk jämfört med
placebo och samtalsbehandling. Behandlingens effekt när det gäller återfall i
brott kommer också att utvärderas. Projektet innebär att 40 personer med
misstänkt ADHD bland de intagna genomgår en neuropsykologisk utredning. Vid konstaterad ADHD randomiseras deltagaren till behandling med
medicin eller placebo, som påbörjas i direkt anslutning till frigivningen.
Behandlingen pågår under 24 veckor och innehåller förutom medicinering
också individuell samtalsbehandling med inriktning på ADHD och missbruk.
Efter 24 veckor erbjuds samtliga deltagare behandling med medicinering vid
någon av Beroendecentrums mottagningar.
Projektledare inom landstinget är överläkare Johan Franck, Beroendecentrum Stockholm.
Finansiering
Den sammanlagda kostnaden för de två projekten uppgår till 8 970 tkr.
Stockholms läns landsting bidrar med resurser motsvarande totalt 3 918 tkr
för utredning och behandling av länsinnevånare fördelade på 1 469 tkr för
2006, 1 959 tkr för 2007 och 490 tkr för 2008. Övriga kostnader täcks av
Statens psykiatrisatsning (Milton) och Kriminalvården.
Sammanfattning
Projekten bedöms innebära viktig forskning inom ett område som varit föremål för stor uppmärksamhet och också utveckling under senare år, men
där eftersatta behov fortfarande finns.
Inom landstinget har en utveckling mot grundläggande konsensus kring utredning och behandling för målgruppen påbörjats genom utarbetandet av de
båda fokusrapporterna, ”Neuropsykiatriska funktionshinder hos vuxna” och
”Behandling av personer med komplexa vårdbehov p g a psykisk störning
och missbruk”.
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Det nu aktuella forskningssamarbetet mellan landstinget och Kriminalvården kring personer med neuropsykiatriska funktionshinder och utveckling
av insatserna för målgruppen är det första i sitt slag i landet och därför av
stort intresse när det gäller det fortsatta omhändertagandet av målgruppen.
Det är därför av största vikt att projekten nogsamt utvärderas och att resultaten återrapporteras till de olika intressenterna inom landstinget.
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