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Det är välkäntatt återfallriskeni brott är hög samt att det finns ett starkt sambandmellan
kriminalitetoch missbruk.Kriminalvårdsverkets(KVV)rapportfrån 2005 uppger att 62 av
100i en grupp av undersöktamanligainternerhade använtoch fortfarandeanvändedroger.I
en kanadensiskstudie uppgav 80 % av personersom återfalliti brott inom ett år från
frigivning,någon form av problemmed alkoholeller droger (Zamble& Quinsey, 1997).
Missbruketär den enskildafaktor som starkastpåverkaråterfallsriskeni brott.
Tidig debutålderi missbrukoch i kriminalitetär riskfaktorerför en kriminelllivsstil.
Debutålderför missbrukbland 100 undersöktaåterfallsbrytare(KVV, 2005) var 13 år. Män
med högstaåterfallsfrekvensen,fyra fängelsedomareller fler, hade debuterati missbruk
tidigareän andra, i genomsnittvid drygt 10 års ålder (KVV,2005).
Samtidigthar det visats att hos personermed Uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet
(AttentionDeficitHyperactivityDisorder,ADHD)är missbruksdebutentidigareoch
missbruksstilenintensivarejämfört med andramissbrukare(Carroland Rounsaville,1993;
Levin et al 1997;Millbergeret al, 1997,Horneret al, 1997).Man kan såledesmisstänkahög
förekomstav ADHDi gruppenmed hög återfallsrisk.
DIID och kriminalnet

ADHDär en utvecklingsrelateradfunktionsnedsättningsom för ett flertal innebärsignifikanta
problemunder hela livet. ADHDkaraktäriserasav uppmärksamhetsproblem,impulsivitet,
hyperaktivitetoch psykisk instabilitet,vilket innebärstora problembåde i relationeroch i
skolan/arbetslivet.Flera studiervisar att det finns ett starkt sambandmellan ADHD,
uppförandestörning,antisocialpersonlighetsstörningoch kriminaliteti vuxen ålder
(Rasmussen& Gillberg,2000; Söderströmet al. 2005).Ca 25 % av barn med ADHDfyller
kriteriernaför ASP i vuxen ålder och i synnerhetbarn med hyperaktivitet/impulsivitetlöper
störrerisk att hamna i missbrukoch kriminalitet(Socialstyrelsen,2002).
Undersökningari Sverigeoch utomlandshar visat att nästanhälften av unga lagöverträdare
(Rosleret al. 2004) och ca 30 % av vuxnamanligainterneruppfyllerdiagnoskriteriernaför
ADHD(Younget al. 2010, Ginsberget al. 2010).Komorbiditetmed ADHD och andra
psykiatriskatillståndoch socialasvårigheterär hög. Ångeststörningaroch depressionfinns
överrepresenteradebåde hos barn och vuxnamed ADHD (Hornig, 1998;Barkley 1998).
Förekoinst

missbruk
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Forskningenhar visat att ADHDär en riskfaktorför utvecklingav missbrukoch beroendeoch
att samtidiguppförandestörningökar risken för missbrukytterligare(Lynskey& Hall, 2001;
Wilenset al, 2000; Biederman,2003, Lee et al. 2011). Livstidsriskenför att utvecklaalkoholeller narkotikaberoendeär ungefärdubbeltså hög för vuxnamed ADHDutan behandling(57
%)jämfört med normalpopulationen(27 %) (Biedermanet al. 1995, 1998;Wilens et al.

2003).Det finns också en ökad risk för övergångfrån alkoholmissbruktill narkotikamissbruk
och narkotikaberoendehos tonåringarmed ADHD(Biederman,1998).
!fas inissbrukare

Prevalensenav ADHDbland personermed alkohol-eller narkotikamissbrukvarierarmellan
olika studierberoendepå metod och målgrupp.Levin et al. (1998)utredde 281
kokainmissbrukaresom sökte vård och fann att 10-15% hade haft ADHD i barndomenoch
fylldediagnoskriteriernaäven i vuxen ålder (10 % hade symtomföre 7 års ålder, 15 % om
man räknadefallen där symtomenblev tydligapå lågstadiet).Dessutomfyllde 79 % av
personernamed ADHD kriteriernaför en Axel II diagnos,52 % av dem hade en antisocial
personlighetsstörning.
Schubineret al. (2000) undersökte200 slumpmässigtvalda patienterfrån två
behandlingscentraför missbrukareoch fann att 24 % av dessa uppfylldeDSM-IVkriterierna
för ADHD(prevalensenför män var 28 %, för kvinnor 19 %), av dessa hade 2/3 dessutomen
kornorbiduppförandestörning.Tims et al. (2002)fann att 38 % av 600 tonåringarsom sökte
vård för cannabisberoendeuppfylldekriteriernaför ADHD.En nyligenpubliceradmetaanalysav prevalensstudierfann 23,4 % punktprevalensav ADHDhos personermed
missbruk/beroende(van Emmerik-Oortmerssenet al. 2011).
Personermed ADHD riskerar allvarligareberoendeutveckling(Biedermanet al, 1997;Wilens
et al. 1998),genomgårfler behandlingstillfällen(Carroland Rounsaville,1993)och tar längre
tid till remissionfrån missbruk/beroende(Wilenset al. 2001, 2007). Det har föreslagitsatt
användningav alkoholoch narkotikabland personermed ADHD eller andra psykiatriska
problemi viss avseendenkan betraktassom ett slags självmedicinering(Khantzian,1984).
if‹.hoittiling

Centralstimulerande(CS) läkemedelär förstahandspreparatför behandlingav ADHD symtombåde hos barn och vuxna och har funnitsvara effektivai upp till 78 % av fallen
(Wilens,2003).
Randomiseradedubbelblindastudier av läkemedelsbehandlingför ADHD hos personermed
samtidigtmissbruk/beroendehar hittills inte entydigtkunnat visa effekt på ADHD-symtom
(Schubineret al, 2002; Carpentieret al. 2005; Levin et al. 2006, 2007; Konsteniuset al.
2010).Däremottyder öppna icke-blindadestudierpå att kokainmissbrukaremed ADHDfår
viss symtomreduktionnär de behandlasmed metylfenidati kombinationmed
samtalsbehandlingi grupp (Levinet al, 1998),med andra CS-preparatoch samtalsbehandling
(Castanedaet al 2000; Riggs et al. 1996)eller med bupropionoch samtalsbehandling(Levin
et al, 2002;Riggs et al, 1998).Resultatfrån behandlingsförsöktyder dessutompå att
behandlingav ADHD-symtommed CS eller med bupropionminskarsuget och missbruket
både hos unga och vuxna kokainmissbrukare(Levinet al. 1998,2002; Riggs et al 1996).

Syftetmed denna kliniskaprövningvar att undersökahuruvidalångtidsverkandemetylfenidat
i kombinationmed samtalsbehandling(återfallsprevention)för amfetaminberoende
fängelsedömdamän med ADHD signifikantminskarrisken för återfalli missbruk,jämfört
med placebooch samtalsbehandling.Som primärutfallsvariabelvaldes andel urinprovermed
spår av narkotika.Eftersomandelendrop-outsi placebogruppenkunde befaras bli stor skulle
även tid till återfallanalyseras. Prövningeninriktadesig på vanekriminellaoch även
behandlingenseffekt på återfalli brott skulleutvärderaseftersomdet ofta är kopplattill
missbruk.

2. STUD1ENSDES1GNOCH PROCEDUR
2.1 Procedur
Studienvar en dubbelblindrandomiseradplacebokontrolleradprövningmed parallella
grupperomfattande2 x 27 personer.Varje patient genomgicken initial intervjumed läkare
och psykologför ställningstagandetill inklusions-och exklusionskriterier,varefterbeslut
fattadesom fortsatt utredning.Två veckorsdokumenteraddrogfrihet(urinproverutan spår av
narkotika)krävdesföre inklusioni studien.Om patienteninkluderadesi prövningen
randomiseradeshan till antingenplaceboeller metylfenidat(Concerta)14 dagar före
frigivningfrån anstalten.Två gångerper veckaunder den 24 veckorlånga
behandlingsperiodenhämtadestudiedeltagaren2-4 dagarsdos av metylfenidat/placebo,samt
lämnadeövervakadeurinprover.Ett av urinprovernaper vecka omfattadeendast amfetamin
medandet andra omfattadesåväl amfetaminsom andra droger.En gång per vecka fyllde
deltagarnai en skattningsskalaför ADHD-symtom.Behandlingsperiodeninnefattade18
behandlingssamtal.Under de första 12 veckornagenomfördesåterfallspreventionsprogram
och därefterett stödsamtalvarannanvecka.

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier för prövningen
Inklusionskrit

rierna

m ndi man mellan 18 och 65 år
skriftli t informerat samt cke
uppfyllde kriterierna för amfetaminberoende, hade använt
amfetamin minst 12 dagar under de senaste tre månaderna före
inta nin å kriminalvårdsanstalten
uppfyllde diagnoskriterierna för
U märksamhetsstörnin /h eraktivitet (ADHD) enli t DSM-IV
inta en å svensk kriminalvårdsanstalt
adress och telefonnummer i storstockholmsområdet där
delta aren kunde nås
ordnat boende
riertio

beroende av opiater, alkohol, cannabis eller
bensodiaze iner under det senaste året innan inklusion
andra psykiska sjukdomar (utöver missbruk/beroende)
vilka bedömts som allvarliga eller kontraindicerande (Tourettes
syndrom, demens, djup depression med suicidtankar, akuta
s kotiska s m tom, kroniska schizofrena s ndrom)
pågående behandling med MAO-hämmare,
bensodiaze iner eller neurole tika
akut abstinenss ndrom oavsett orsak
känd h'ärt tmrubbnin
tidi are sla anfall
allvarlig somatisk sjukdom (tumörsjukdom, måttlig till
svår hypertoni med blodtryck >150/95, glaukom, avancerad
arterioskleros, hjärtsjukdom, levercirrhos eller annan sjukdom som
bedömts ut öra en risk)
känd överkänsli het mot met lfenidat
spår av narkotika i urinen under de två senaste veckorna
innan inklusion

Insättning av läkemedel påbörjades med dosen 18 mg och titrerades upp till maximalt 180 mg
under loppet av 19 dagar enligt ett schema (Tabell 2.) Dosreduktion var tillåten.
Tabell 2.Schema för läkemedelsinsättnin
Dag

T Concerta/placebo

1-3
4-6
7-10
11-14
15-18
19- 168

T Concerta/
T Concerta/
T Concerta/
T Concerta/
T Concerta/
T Concerta/

lacebo
lacebo
lacebo
lacebo
lacebo
lacebo

mg Antal
ka slar
18 1xl
36 lx1
36 2x1
36 3x1
36 4x1
36 5x1

2.2. TIDSSCHEMA
Tillstånd från Läkemedelsverket (EudraCTnr 2006-002249-35) beviljades 2006-10-26 och
studien godkändes av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 2006-05-31 med
diarienummer 2006/585-3112. Studien beräknades starta i november 2006 och pågå till och
med oktober 2008. Rekryteringen gick dock långsammare än beräknat och studietiden
förlängdes. Den första deltagaren inkluderades mars 2007 och den sista i februari 2011.

2.3 TESTER OCH INSTRUMENT
Tabell 3 Schematisk översikt av studien uppdelad på screeningstillfälle och
behandlin s eriod
Fysikalisk undersökning
Blodprov (vecka 4, 8, 12, 16, 20,
24)
Urinprov (2 ggr per vecka under
v 1-24)
DSM-IV intervju
(beroendekriterier samt SCID I
och II)
ASI intervju (vecka 1,12, 24, 36,
48)
CAARS:SV självskattning

Screening och
Baslin' emätnin
X

Inklusion
Da 1

X

Behandling
Vecka 1-24

(X)

X

X

X

X

X
X

(X)
X

X

CGI

X

X

Drogsug

X

X

Neuropsykologisk screening
(vecka 4, 12, 24)
Biverkningar

X

Vikt + puls + bltr (vecka 1-12: 1
gång per vecka, vecka 13-24: var
4:e vecka)

X

(X)
X

X

X

(X)

Fysikalisk undersökning
En allmän fysikalisk undersökning (kroppsundersökning) ägde rum vid screeningtillfället för
att ta ställning till deltagarens allmänna hälsotillstånd samt fastställa att deltagaren ej
uppfyllde några exklusionskriterier. Vikt, puls och blodtryck undersöktes en gång per vecka.
Blodprov
Blodprov togs vid screening samt en gång var fjärde vecka under behandlingstiden. Syftet var
att följa plasmakoncentration av studieläkemedlet och stresshormoner samt markörer för
alkoholkonsumtion. Blodvärden inkluderade helblodsräkning, differentialräkning och

trombocyter, vid screening även thyroideaprover. Blodprovet analyserades på Avdelningen
för klinisk kemi vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna.
Urinprov
Övervakade urinprov togs under utredningen, och två gånger per vecka före inklusion och två
gånger per vecka under behandlingstiden. Urinprovet utgör studiens primära utfallsmått:
(andelen urinprover utan spår av narkotika av 48 möjliga) samt ett av de sekundära måtten
(spår av metylfenidat för att mäta följsamheten). Urinproverna analyserades på avdelningen
för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.
DSM-IV intervju
Intervju enligt diagnosinstrumentet DSM-IV (SCID I och II; APA, 1997) gjordes för
diagnosen substansberoende samt för övrig psykiatrisk problematik.
ASI
ASI (Addiction Severity Index; McLellan, 1992; AndrUsson, Lindström, Armelius, Larsson,
Berglund, Frank, Bergman, Rydberg, Zingmark, Tengvald, 1999) är en omfattande
strukturerad manualbaserad intervju, som omfattar sju dimensioner av beroendeproblematik.
Intervjun gjordes vid screening och två gånger under studietiden (efter 12 respektive 24
veckor).
CAARS
Conners Adult ADHD Rating Scale (CAARS; Conners et al. 1999) inventerar ADHD
symtom hos vuxna och täcker ADHD symtom av ouppmärksamhet och
hyperaktivitet/impulsivitet i DSM-IV samt ger en ADHD index. CAARS skalor (både självoch observatörsskattning) är reliabla mätmetoder dvs, de mäter med en bestämd grad av
tillförlitlighet de begrepp för vilka de utvecklades att mäta. Reliabilitetsstudier förknippade
med CAARS beskrivs i flera studier (se t ex Erhardt et al., 1996).
CAARS validitet:
Diskriminationsvaliditet. Erhardt et al. 1999 har undersökt diskriminationsvaliditet av
CAARS delskalor med två grupper vuxna. Första gruppen med 39 vuxna (män och
kvinnor) som fyller DMS IV kriterierna för ADHD och en kontroll grupp med 40
normala vuxna. Halvstrukturerade intervjuer för vuxen ADHD användes för att
bestämma klinisk ADHD diagnos. Studien visade att ADHD-gruppen hade signifikant
högre poäng jämfört med kontrollgruppen i flera delskalor (minnesproblem,
hyperaktivitet, rastlöshet, emotionell labilitet och problem med självbild). CAARS
kunde korrekt klassificera de 79 vuxna i ADHD- och kontrollgrupp på 85 % -nivån.
Be re svaliditet. Förhållandet mellan aktuella nivåer av ADHD-symptom och
barndomssymtomatologi har blivit omfattande undersökt (Erhardt et al. 1999; Conners
et al. 1999). Studierna jämförde Wender Utah Rating Scale (WURS; en retrospektiv
självskattning för att undersöka barndomssymptomatologi) och CAARS. Även om
WURS undersöker barndomssymptom och CAARS belyser aktuella symtom förväntas
skalorna relatera till varandra eftersom ADHD betraktas som en utvecklingsrelaterad
störning. Conners rapporterar korrelation r=.37, p<.01 på
uppmärksamhetsproblem/minnesskalan; r=.48, p<.01 på

hyperaktivitet/rastlöshetsskalan; r=.67, p<.01 på emotionell labilitet och r=.37, p<.01
på problem med självbild.
Drogsug (craving)
En kort version (10 frågor) av Tiffany Scale for Craving (Tiffany et al. 1993) användes för att
följa upplevelsen av drogsug.
ASRS

Världshälsoorganisationens (WHO) Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS; Kessler et al.
2005) består av de 18 kriterierna enligt DSM-IV. Del A innehåller de sex frågor som visat sig
mest prediktiva, och del B innehåller de återstående 12 frågorna. Del A har reliabilitet för inre
konsistens r = 0.63-0.72 och test-retest reliabilitet r = 0.58-0.77. Symtomchecklistan på 18
frågor ger en indikation på hur stor symtombelastningen är, dvs både antal och typ av symtom
som patienten lider av. ASRS ger också en indikation på hur ofta symtomen förekommer och
därmed en fingervisning om graden av funktionsnedsättning. Totalpoängen sträcker sig
mellan 0 och 72. Precis som i DSM-IV handlar 9 påståenden om subtypen
»ouppmärksamhet« (fråga 1-4, 7-11) och 9 påståenden om subtypen
»hyperaktivitet/impulsivitet« (fråga 5, 6, 12-18). Vid mer än 17 poäng i någon av dessa två
subtyper är det sannolikt att personen uppfyller diagnoskriterierna, och vid mer än 24 poäng
är det mycket sannolikt.
Wender Utah Rating Scale (WURS )
WURS är en retrospektiv självskattningsskala för ADHD-symtom i barndomen där man
skattar mellan 0 (inte alls eller mycket litet) till 4 (väldigt mycket). Split-half reliabilitet
beräknad med Spearman-Brown är r= .90. Tjugofem frågor med ett gränsvärde på 46 poäng
eller högre identifierade 96% av vuxna med ADHD. Specificiteten beräknades till 96% samt
sensitiviteten till 96% (Ward et al. 1993).
0Q45
Outcome questionnaire-45 är en självskattningsskala som mäter psykiatriska symptom och är
avsedd att användas vid upprepade mätningar (Lambert et al. 2005; Wennberg et al. 2010).

3.1ftfalls

ått

Det primärautfallsmåttetvar andelen urinprover (av 48 möjliga) som var negativa med
avseende på narkotika (amfetamin, opiater, bensodiazepiner, THC,kokain, dextropropoxifen,
buprenofin).

Sekundärautfallsmåttvar:
självrapporterade ADHD-symtom i CAARS/ASRS (både ITT-analys och
completers-analys)
minskning av ADHD—symtomi Clinical Global Severity Index (CGI)
tid till återfall (första urinprov med spår av narkotika)
återintagning på anstalt, annan lagföring för brottmål eller självrapporterad
brottslighet
kvarstannande i behandling
följsamhet till medicinering (tabletträkning samt spår av metylfenidat i urin i
gruppen som erhöll aktivt studieläkemedel)
självrapporterat drogsug
neuropsykologiska testresultat
psykiatriska symtom mätt med 0Q45

4. STAT1STISK ANALYS
Tidigare prövningar av metylfenidat har visat minskning av ADHD-symtom hos barn i
storleksordningen 20 procentenheter. Nollhypotesen är att det inte är någon skillnad i
medelandelen prover utan spår av narkotika för de två grupperna (Concerta/placebo),
alternativhypotesen att medelandelen prover utan spår av narkotika skiljer sig åt. Analyserna
kommer att göras med principen "intention-to-treat" vilket innebär att samtliga deltagare som
påbörjat prövningen räknas med i det slutliga resultatet, även de som avbrutit i förtid. Inom
beroendeforskning är det brukligt att uteblivna (oavsett orsak) urinprover betraktas som
positiva. Eftersom andelen deltagare som uteblivit kan bli stor särskilt i placebogruppen kan
en statistisk skevhet uppkomma som kan ge en fördel för effekten av metylfenidat. Av denna
anledning kommer uteblivna urinprover viktas med 0,9 dvs. 9 av 10 av de uteblivna proven
betraktas som positiva. För att med en statistisk styrka på 90 % och signifikansnivå 5 %
(tvåsidigt test) kunna påvisa en skillnad på 0.2 mellan behandlingsgrupperna krävs 23
försökspersoner (FP) i varje behandlingsgrupp. För att kompensera för hög drop-out ökades
gruppstorleken med 20 % till 27 FP i varje grupp efter konsultation med statistiker. Skillnaden
i medelproportion mellan behandlingsgrupperna analyseras med t-test, under förutsättning att
kriterier för parametriska analysmetoder uppfylls. I annat fall kommer data analyseras med
Wilcoxons rangsummetest. Dessutom kommer tiden till första återfall analyseras som
sekundär variabel.

Analyser av resultat pågår. Studiepopulationen är översiktligt beskriven i tabell 4.
Medelåldern var 43,5 år (spännvidd 21-63 år). Det stora flertalet var födda i Sverige (85%),
majoriteten var ogifta och den genomsnittliga utbildningsnivån var 9 år. Nästan hälften av
deltagarna var bostadslösa vid screening. Samtliga deltagare hade använt amfetamin under
lång tid (i genomsnitt i 21 år).
Tabell 4. Beskrivning av deltagarna utifrån demografiska data, missbruk och psykiatrisk
samsjukli het i procent eller i medelvärde (M) och standarddeviation (SD).
N=54

Demografisk data
Ålder (år) M (SD)
Gift eller sammanboende
Hemlös
Utbildning(år) M (SD)
Född i Sverige
Hepatit

43,5 (10.5)
33%
46%
9.6 (2.2)
85%
78%

Missbruk M (SD)
Ålderför amfetamindebut(år)

18 (4.64)

Injektionsmissbruk

92%

Missbrukslängd (år): M (SD)

Amfetamin
Alkohol
Heroin
Cannabis
Benzodiazepiner

21(10.0)
6.5(9.6)
2.6 (4.5)
5.3 (10.9)
3.1(5.56)

Psykiatrisk samsjuklighet
Andel med axel I-diagnos

Ångestsyndrom,aktuellt
Depression,aktuell
Ätstörning,aktuell
Psykos,tidigare
PTSD
Andel med axel II-diagnos

> 2 AxelII-diagnoser

24%
7,5%
5%
12%
3%
62 %
20%

ADHD-symptom M(SD)
ASRStotalt poängA+B
ASRS—ouppmärksamhet
ASRShyperaktivitet/impulsivitet
WURStotalt 25 frågor
WAIS(uppskattadbegåvningsnivå)

52.0 (9.6)
26.0 (6.2)
25.48(4.63)
60.22(4.55)
90 (9.91)

Kriminalitet
28.1 (9.1)
Åldervid förstafangelsestraff
11.4(8.0)
Antalfängelsestraff
Total längdav fängelsestraff(månader) 68.1(67.1)

Kvarstannande (retention) i studien beräknades som besök på mottagningen under 24:e
behandlingsveckan. Med denna definition var retentionen för placebogruppen 15 % (4
personer) och för metylfenidatgruppen 33 % (9 personer).

6. Koiiimeiitar
Resultaten i denna rapport är preliminära. För närvarande analyseras urinprover från
prövningen vid avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset Solna.
Eftersom urinprovsvaren utgör det primära utfallsmåttet kan inga ytterligare resultat
rapporteras för närvarande.
Under 2007 rekryterades deltagare från kriminalvårdsanstalten Håga. Eftersom rekryteringen
gick långsammare än planerat inkluderades from 2008 även anstalterna Storboda och Täby.
Bidragande orsaker till den långsamma rekryteringen kan ha varit att anstalterna ändrade
säkerhetsklassificering under projekttiden och började ta emot andra kategorier av dömda än
tidigare. Håga-anstalten fick exempelvis mottaga fler personer med planerad utvisning efter
avtjänat straff. Många dömda till fängelsestraff från stockholmsområdet placerades i övriga
delar av landet. Det förekom att personer som skulle deltaga i studien förflyttades till en
annan anstalt under strafftiden pga. incidenter som inte var relaterade till studien. Ytterligare
en bidragande orsak kan ha varit att utvecklingen de senaste åren har medfört ökade
möjligheter till neuropsykiatrisk utredning och behandling vilket minskat intresset att deltaga i
denna typ av forskningsstudier.
Utöver läkemedelsprövningen innefattade projektet även utbildning riktad till kriminalvårdens
medarbetare på anstalterna, med fokus på grundläggande kunskaper om missbruk, beroende,
ADHD, autismspektrumstörning samt bemötande av personer med sådana problem.
Samarbetet med anstalterna fungerade utmärkt. Petiodvis gick rekryteringen trögt vilket får
betraktas som förhållandevis normalt vid kliniska prövningar. Under projekttiden inleddes
samarbete med uppsökarna på häkten i Stockholm gjorde en mycket värdefull insats för att
informera intagna som kunde komma i fråga för projektet.
Vi som arbetat med projektet vill rikta ett varmt tack till alla de personer inom
Kriminalvården och Beroendecentrum Stockholm som har bidragit till att projektet varit
möjligt att genomföra. Vi har mött många personer med stort engagemang för att förbättra
livsvillkoren för utsatta personer. Framför allt tackar vi alla deltagare i projektet. Vår
förhoppning är att projektet bidragit till att underlätta livet i alla fall för några av er.
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