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Svar på yttrande efter oanmäld inspektion vid HVB Forum.
Återredovisning till nämnden kring IVOs begäran i samband med inspektion som
genomfördes vid HVB Forum den 9 maj 2017. (Dnr 8.4.2-6887/2017-17)
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgärder. Nämnden ska
säkerställa att drogkontroller av ungdomarna inte genomförs utan samtycke vid varje enskilt
tillfälle.
3 § Verksamheten vid hem för vård eller boende och stödboenden ska bygga på förtroende
för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet eller boendet
upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som görs ska
anpassas till den enskildes individuella behov och förutsättningar.
Redovisning avseende punkter ovan:
Innan en placering sker på HVB Forum har vi ett studiebesök där ungdom, dennes god man,
socialsekreterare, enhetchef eller gruppledare från HVB är med. Mötets syfte är att träffa
samtliga och ge viktigt information kring vår verksamhet, regler och rutiner på boendet samt
få placeringsinformation, tidigare utredningar för att enhetschefen ska kunna göra en bra
lämplighetsbedömning.
Vårt fokus ligger på förebyggande arbete mot ANDT frågor, men ibland krävs det att man
använder sig av åtgärder så som frivilliga drogtester.
Hot och våld, tobak, alkohol och narkotika är helt oacceptabla på HVB boendet och detta kan
leda till en utskrivning.
Rutinen vi har är att ett samtycke, vid inskrivning (helst skriftligt) ska finnas inom HVB
Forums verksamhet. Innan ny placering sker ska både ungdom och dennes gode man (om en
sådan finns i bilden) lämna sitt samtycke till att frivilligt och kontinuerligt lämna drogtester
och vid behov/vid misstankar.
Tillägg:
Drogkontroller av ungdomarna genomförs med samtycke vid varje enskilt tillfälle.
Placerade ungdomar på HVB Forum är frivilligt placerade. Placerade ungdomar ska erbjudas
drogtester (kontinuerliga och vid misstankar), vid varje tillfälle ska det finnas ett nytt
samtycke (muntligt).
Enhetschefen kommer inom kort ha ett möte med goda män och informera dem kring
ändringar i rutinhandbok avseende drogtester/samtycke.
Svjetlana Miletic
Enhetschef HVB Forum
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