
 

 

 

 

 

Information om pågående forskningsstudie:  

Kartläggning och behandling av substansberoende och psykiatrisk 

samsjuklighet inom rättspsykiatrisk vård 

 

Bakgrund 

Den svenska regeringen har beslutat att vi behöver öka kunskapen om rättspsykiatrisk vård. 

Många personer som vårdas inom rättspsykiatrin har använt, eller har haft problem med, 

alkohol eller droger. Som en del av vården på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö 

genomförs därför kartläggningar och, vid behov, behandling för substansberoende och 

psykiatrisk samsjuklighet. Hittills har man inte har undersökt vilka behandlingar för alkohol-

/drogproblem som bäst passar personer som vårdas inom rättspsykiatrin och därför 

genomför vi nu, i samarbete mellan Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö, Lunds och 

Göteborgs universitet, denna studie. Målet med studien är att kunna ge information till 

vården om hur man kan skapa så bra behandlingar som möjligt för alkohol-/drogproblem 

inom rättspsykiatrisk vård.  

Studiens genomförande 

Studien genomförs på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och utgår från uppgifter som 

samlas in som en del av vården. De uppgifter som hanteras i studien är kön och ålder, 

aktuell diagnos, historisk och aktuell alkohol-/droganvändning, brottsrubricering samt 

resultat från kartläggningsinstrument och vårdinsatser. Studien är godkänd av 

Etikprövningsmyndigheten, diarienummer 2021-06026-02. 

Deltagande  

Studien kräver inte att de som deltar (patienter på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö) 

gör något aktivt själva då uppgifter hämtas direkt från vårdjournalen. Att delta i studien 

påverkar inte deltagarnas vård på något sätt då forskningen är skild från vården. Alla 

uppgifter som samlas in anonymiseras och kommer enbart att analyseras och presenteras 

på gruppnivå. Detta betyder att de som ser resultaten av forskningen inte kommer att veta 

vilken person som information kom ifrån. 

Information om studien ges till de som deltar i den (patienter vid Rättspsykiatriska 

regionkliniken i Växjö) via tv-skärmar och informationsblad på de olika vårdavdelningarna. 

Patienter som nyligen har vårdats på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö bör vara 



uppmärksamma på att deras uppgifter kan komma att ingå i studien. Om man har frågor, vill 

ha mer information om studien eller inte vill att ens uppgifter ska användas i studien, 

kontaktar man doktorand Johan Green på johan.green@psy.gu.se  
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