
 
  

 

AVDELNINGEN FÖR SAMHÄLLSMEDICIN OCH FOLKHÄLSA 

 

 

Till dig som injicerar droger och är mellan 16 och 23 år gammal. 

”Intravenöst narkotikamissbruk bland minderåriga och barnets bästa” 

Vi vill fråga dig om du vill delta i forskningsprojektet ovan. I det här dokumentet får du information 
om projektet och om vad det innebär att delta. 

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Det finns de som börjar injicera droger innan de fyllt 18 år, när de är fortfarande ’barn’ (på ett 
juridiskt sett). I Sverige vet vi mycket lite om dessa ungdomars vardag och livssituation. Hjälp 
och stöd utformas ofta för vuxna, men det är inte säkert att de insatser som ges faktiskt passar 
ungdomars önskemål och behov. Till exempel får personer under 18 år inte besöka 
sprututbytesprogram.  

I det här projektet vill vi därför prata med ungdomar som började injicera droger innan de fyllde 
18 år om deras erfarenheter och önskemål när det gäller stöd och vård. Målet med projektet är 
att förstå hur situationen för dessa ungdomar ser ut och hur den eventuellt kan förbättras.  

Du får den här informationen för att du själv har anmält intresse för att delta i studien. 
Forskningshuvudman för projektet är Göteborgs universitet. Med forskningshuvudman menas 
den organisation som är ansvarig för studien.  

Hur går studien till? 

Vi vill intervjua dig vid ett tillfälle, antingen på sprututbytet eller via telefon eller Zoom. Även om 
intervjun sker på sprututbytet är projektet är helt fristående från verksamheten. Intervjun sker 
enskilt (bara du och forskaren deltar) och kommer att ta cirka en timme. De frågor som kommer 
att ställas i intervjun kommer att handla om din livssituation och dina erfarenheter av stöd och 
vård. När började du injicera? Kan du berätta om första tillfället, hur gick det till rent konkret? 
Hur ser du på de insatser som finns för ungdomar under 18 år som injicerar droger? Intervjun 
spelas in med en diktafon och skrivs därefter ut. Inga obehöriga kommer att kunna ta del av 
vare sig de inspelade intervjuerna eller utskrifterna. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Studien innebär inga omedelbara fördelar eller vinster för dig som väljer att delta. 
Förhoppningen är dock att vi med hjälp av studien kan få ökad kunskap om ungdomar som 
injicerar droger. På sikt kan denna kunskap bidra till en förbättring av stöd och vårdinsatser på 
området.  

Under intervjun kommer vi att prata om dina erfarenheter kring att injicera droger. Det kan röra 
upp jobbiga känslor eller minnen, både under intervjun och efteråt. Vi vill understryka att du bara 
lämnar den information som du vill och känner dig bekväm med att lämna ut. Vi kommer att 
vara lyhörda för saker som är känsliga för dig att tala om och inte pressa dig att prata om saker 



du inte vill. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien, både innan, under och efter 
intervjun. Om du upplever att känslor eller tankar väckts av intervjun som du vill tala med någon 
om så kan du vända dig till Rickard Larsson, Behandlingsgruppen för Drogproblem. Du når 
honom på mailadressen rickard.larsson@socialcentrum.goteborg.se, eller telefonnummer 031-
367 93 16. Du kan skriva i mailet om du vill bli uppringd. Berätta gärna att du hör av dig på 
grund av studien så att Rickard vet det.   

Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Vi kommer att fråga om din 
användning av droger, dina erfarenheter av vård och behandling, och annan känslig 
information. Du kan välja att använda pseudonym om du inte vill ange ditt riktiga namn. De 
uppgifter du lämnar kommer att förvaras skyddat i enlighet med Göteborgs universitets 
dokumenthanteringsregler. Ansvarig för dessa personuppgifter är Göteborgs universitet. GU:s 
personuppgiftsombud heter Kristina Ullgren, och nås på telefon: 031 – 786 1092, eller e-post: 
Kristina.Ullgren@gu.se. Vi kommer att spara dina personuppgifter 10 år efter att 
forskningsprojektet avslutats, i enlighet med gällande arkivbestämmelser. 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig 
som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att 
uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill 
ta del av uppgifterna kan du kontakta ansvarig forskare Damon Barrett (se kontaktuppgifter 
nedan). Göteborgs universitet har ett dataskyddsombud som du kan nå via e-post: 
dataskydd@gu.se, eller telefon: 031 786 00 00. Om du är missnöjd med hur dina 
personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som 
är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultatet kommer att publiceras i vetenskapliga artiklar. Om du vill kan vi meddela dig när 
resultatet publiceras och ordna så att du kan ta del av det. Du kan meddela detta i samband 
med intervjun eller genom att maila ansvarig forskare när som helst efter intervjun. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan tacka nej utan att säga varför. Om du väljer att delta kan 
du när som helst avbryta ditt deltagande, utan att säga varför. Du kan också välja att inte 
besvara enskilda frågor utan att förklara varför. Ditt deltagande regleras helt mellan dig och oss 
som ansvariga forskare, och kommer inte på något sätt att påverka din kontakt med 
sprututbytet. Det du berättar kommer inte att lämnas vidare till personalen. Om du vill avbryta 
ditt deltagande kan du kontakta den ansvarige forskaren för studien.  

Huvudansvarig forskare är Damon Barrett, som du kan komma i kontakt med på telefon/SMS, 
070-2293922 eller e-post damon.barrett@gu.se 

mailto:rickard.larsson@socialcentrum.goteborg.se
mailto:damon.barrett@gu.se

