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Sektor arbete, trygghet och omsorg
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Tillsynsansvarig social omsorg Marie Bertilsson
E-post: marie.bertilsson@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Anmälan enligt lex Sarah
Sektor arbete, trygghet och omsorg uppmärksammar att ett missförhållande har förelegat inom
verksamhetsområdet Funktionshinder i och med att det konstaterades att en enskild intagit
cannabis efter att ha varit på utflykt tillsammans med en personal.
När den enskilde kommer tillbaka till gruppbostaden uppmärksammar personal att den enskilde
mår dåligt och ambulans tillkallas och på sjukhuset konstateras det senare att den enskilde har
cannabis i blodet. Personalen som varit med den enskilde på utflykten kan inte till fullo redogöra
för vad som hänt under utflykten.
Missförhållandet ses som allvarligt då den enskilde under utflykten inte har erhållit tillräckligt stöd
eller stått under erforderlig uppsikt utan har på okänd väg intagit narkotika. Försummelsen har
medfört att den enskilde behövt läkarvård och användning av narkotiska preparat är därtill en
olaglig handling.
Enligt 24 § f LSS ska allvarliga missförhållanden snarast anmälas till Inspektionen för vård och
omsorg, varpå anmälan görs utan att utredning enligt 24 § e LSS som avser händelseförlopp,
orsaker och åtgärder samt uppföljning bifogas till anmälan. Utredningen har dock påbörjats och
färdigställs skyndsamt för att komplettera anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att ett allvarligt missförhållande
enligt 24 § f LSS anmäls till Inspektionen för vård och omsorg.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra åt sektorn att inkomma
med en utredning till Inspektionen för vård och omsorg när den har färdigställts.
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Bakgrund
Rapport om missförhållande inkom 2015-09-14 till sektor arbete, trygghet och omsorg från
enhetschefen för gruppbostaden där den enskilde bor. I rapporten beskrivs hur den enskilde åkt
på en utflykt tillsammans med en personal på boendet. Utflykten är planerad till en ort i
kommunen men personalen som var med berättar efteråt att de istället åkt till en adress i
Göteborg där personalen tidigare varit bosatt. Personalen berättar vidare att de uppehållit sig vid
en närliggande lekplats och att de där hittat en så kallad haschbrownie på en bänk. Personalen
uppmanar den enskilde att inte äta av kakan och de går en sväng runt lekplatsen. Strax därefter
upptäcker personalen att haschbrownien försvunnit ifrån bänken och bestämmer att de ska åka
hem. På vägen hem beter sig den enskilde märkligt och när de kommer hem faller den enskilde
ihop varpå ambulans tillkallas. Personalen som varit med den enskilde på utflykten uppger för
ambulanspersonalen att den enskilde fått i sig en haschbrownie och blodprover bekräftar senare
att den enskilde har cannabis i blodet.
Bakomliggande orsaker
Utredning pågår
Åtgärder
I direkt anslutning till händelsen håller enhetschefen ett samtal med den personal som varit med
den enskilde på utflykten för att få veta vad som hänt, personalens anställning som vikarie upphör
därefter omgående. Samtal hålls även med övriga i personalgruppen samt patientansvarig
sjuksköterska för att förstå vad som hänt och för att klargöra om händelsen hade kunnat förutses.
Ingen av de tillfrågade kan förtydliga eller förklara händelsen.
Sektorns bedömning
Händelsen och omständigheterna kring den bedöms utgöra ett missförhållande. Händelsen har
medfört negativa konsekvenser för den enskildes hälsa och säkerhet på grund av att verksamheten
allvarligt brustit i tillsyn och stöd till den enskilde. Sektorns bedömning är därför att händelsen
utgör ett allvarligt missförhållande och ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg snarast
utan att invänta att utredningen blir klar.
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