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Klagomål inkom per mejl den 24 maj 2017. Emilia Ringström Nyköpings kommun
Från: Ringström Emilia [mailto:emilia.ringstrom@nykoping.se]
Skickat: den 24 maj 2017 10:32
Till: Martin Alm <martin.alm@vfsormland.se>
Ämne: SV: Hej
Låter bra!
Jag håller just nu på att diskutera med ett annat behandlingshem (Kurön) gällande misskötsamheter
gällande en tidigare placering som vi haft hos dem. Där drogtest inte tagits ordentligt och klienten kan
antas ha varit i ett aktivt missbruk under hela perioden. De har medgett att deras rutiner inte har fungerat
för att säkerställa drogfrihet. Jag väntar återigen på återkoppling från dem. Kan jag överlämna den
informationen till dig nästa vecka via mail, eller vill du att jag ska ringa?
Med vänlig hälsning Emilia
Från: Martin Alm [mailto:martin.alm@vfsormland.se]
Skickat: den 24 maj 2017 10:36
Till: Ringström Emilia
Ämne: SV: Hej
Mejla mig till att börja med. Ett telefonsamtal bör vi under alla omständigheter ha kring detta. Detta är ju
relativt allvarliga rutinbrister sett ur vårt perspektiv, ingen kvalitet alls egentligen om klienten gått
påverkad under större delen av vistelsen på Kurön. Jag kan göra någon form av uppföljning när jag tagit del
av materialet.
/Martin

Mejl inkom den 29 maj 2017 Emilia Ringström Nyköpings kommun
Hej
Här kommer lite information om Nyköpings dialog med Kurön.
Vi placerade en klient där 170215 då han lämnade ett positivt drogtest på Buprenorfin. Därefter lämnade
inte klienten något drogtest förrän 19/3 som var rent. Inget prov tas därefter men klienten upplevs som
kraftigt påverkad den 8/4 och körs till St Görans sjukhus över natten. Gunilla kunde ej svara på om klienten
fick någon medicinering på sjukhuset för att säkerställa om klienten skulle vara påverkad av preparat vid
ankomst till Kurön. Prov taget 11/4 och 15/4 visade positivt på Bup och den 23/4 negativt. Den 26/4 är
klienten återigen påverkad och skrivs ut. Totalt har han enbart lämnat utandningsprov vid två tillfällen.
Gunilla Blom tf verksamhetschef uppgav till mig att när någon är positiv vid inskrivning tas minst ett
drogtest i veckan (enligt rutin), prov ska även skickas på analys för att säkerställa att värdet sjunker.
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Gunilla uppgav även att efter vår dialog så har de gjort ändringar i deras journalsystem att sådant ej ska
missas som det gjordes med vår klient.
Kanske kan vara bra att kolla över deras rutiner för hur de arbetar med att säkerställa drogfrihet och
nykterhet då vi fått mycket information om mängden alkohol och droger på Kurön?
Hör av dig om du har funderingar eller behöver mer information!
Med vänlig hälsning
Emilia Ringström | Socialsekreterare
Utredningsgruppen | Vuxenenheten | Division Social Omsorg
Nyköpings Kommun | 611 83 Nyköping
vxl 0155-24 80 00 | direkt 0155-24 78 86| fax 0155-740 28
emilia.ringstrom@nykoping.se| www.nykoping.se

Telefonummer angivet i avtal verkar gå till en fax. Nummer som går att använda istället
•

Tel: 08-560 512 66

•

Tel: 08-560 518 85

•

Tel: 08-560 518 96
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