CHECKLISTA
Det här behöver du veta om behandling, vård,
regler och rättigheter på
Egehem HVB

Egehem tar emot flickor 13–22 år, enligt SoL, LVU samt i särskilda fall på LPT permission och
öppenvårds-LPT. När vi har elever som tillhör personkrets enligt LSS finns alltid en övergripande
insats från SoL eller LVU.
Egehem tar emot den som förutsätts klara behandling i öppen form.
Egehem har inga låsta dörrar eller fönster. Egehem har vid behov haft tillgång till inbrottslarm så vi
kan sova utan ovälkommen påhälsning på natten.
På Egehem sköter man oftast sin egen ekonomi, telefoni och data. Det finns lås på elevernas
rumsdörrar, personalen har huvudnyckel.
På natten finns alltid sovande personal på boendeenheterna, vid behov sätter vi in vaken
nattpersonal. Nattpersonalen kan givetvis väckas för att stötta de flickor som behöver det.
Egehem har beredskap som är tillgänglig kvällar, nätter och helger. Beredskapen fungerar som stöd
till personalgruppen vid till exempel praktiska problem, behov av personalförstärkning eller
incidenter.
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Egehem har ett dagteam som vägleder i skola och praktik samt motiverar hemmasittare att komma
igång.
När du skrivs in på Egehem får du minst en kontaktperson ofta två.
På Egehem är det en del av behandlingsarbetet att man följer våra ”husregler”, eleverna uppmuntras
att själva vara med vid planering och förändring av ”husreglerna” i samband med de obligatoriska
veckomötena.
DROGTEST
Egehem HVB motiverar till att testa förekomsten av narkotiska preparat, alkohol och andra droger
vid misstanke och när det är en del i genomförandeplanen. Detta kan ske med utandningsprov,
urinprov och i förekommande fall blodtestning om behov uppstår. Men bara under frivilliga former
och om flickan medger detta. Rutin är att journalföra att flicka som eventuellt nekat prov kan ha
använt drogen.
GENOMSÖKNING AV ELEVRUM
Vid indikation på att drog eller annan fara för någon boende och arbetande på Egehem förekommer
på rummen kommer Egehems personal meddela att vi behöver vara med vid genomsökning och
städning av rummet. Detta är bara tillåtet att utföra med elevens medverkan och tillåtelse. I
akutsituation kan personal behöva agera direkt. Övriga risker bedöms och hanteras med hjälp av
myndighet.
Städning och övrig tillsyn av lokalerna kommer att ske under placeringen på samma sätt som
föräldrar behöver se till rummen i hemmet. Rummen måste hålla hygienstandard så andra inte blir
lidande och så att behandling möjliggörs.
TELEFONI OCH INTERNET
Egehem ber eleven om att begränsa sin telefon och Internetanvändning till en normal nivå.
D.v.s. i samråd med eleven vill vi uppnå störningsfria måltider, terapier, nätter och skolgång.
Vi vill ha stöd från uppdragsgivare och vårdnadshavare i att motivera eleven att inte använda telefoni
och Internet destruktivt. Tillsammans med placerare, vårdnadshavare och genom nämndbeslut kan
Egehem i särskilda fall stoppa destruktiv användning av media.
SEKRETESS OCH SAMVERKAN
Egehem arbetar socialt i behandling utifrån evidensbaserade metoder och under socialtjänstlagen. Vi
tränar ADL, uthållighet, genomförande och normalisering, vi håller dygnsrytmen. För att skapa
förståelse används ofta DBT-tekniker. Vi ger även medicinsk vård med legitimerad personal och
därför arbetar vi också under Hälso- och sjukvårdslagen. Att samverka vid medicinska ärenden och
sociala ärenden är ofta av vikt. Egehem kan göra ett bättre helhetsjobb genom att tillåtas samverka.
Vill du inte att information ska kunna användas mellan dina medicinska journalanteckningar och
kontakterna med medicinska teamet på Egehem och de sociala journalanteckningarna och dina
behandlare på Egehem är det viktigt att du hjälper oss med att vara tydlig kring detta. Under
behandlingstiden kan du bli tillfrågad flera gånger hur du vill göra i frågan.
KVALITETSSÄKRING
Egehem utvärderar regelbundet behandlingen för att en kvalitetssäkring ska kunna ske.
Utifrån detta önskar vi att ha möjligheten att ställa frågor som kan hjälpa oss att avgöra om vården
varit bra för dig. Vi kommer att lyssna på dina åsikter om vården och åren efter vårdtiden.
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Hit vänder man sig om man är missnöjd, orolig eller vill anmäla något kring
behandlingen och vården i Egehem.
Både den som får behandling och den som är anhörig, vän eller har en
professionell relation har rätt att anmäla.
Via vår hemsida www.egehem.se kan du lämna åsikter och även klagomål direkt
till oss. Klagomål blir klassade som avvikelser. u kan välja att lämna uppgifter
anonymt eller med avsändare.
Vid missnöje i ärenden som gäller behandlingshemmet eller behandlingen och
vården kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (www.ivo.se).
Du kan vända dig till Polis när det kan vara fråga om lagbrott (www.polisen.se).

Dessa möten genomförs för att säkerställa planerad behandling och vård
UPPFÖLJNINGSMÖTEN MED SOCIALTJÄNSTEN
Här följer man upp och reviderar genomförandeplanen.
Socialtjänsten ansvarar för att bjuda in vårdnadshavare till dessa möten.
För att eleven ska känna sig fri att framföra åsikter om Egehems behandling och bemötande vill vi att
den unge får egen tid med socialtjänsten i samband med detta möte.
FAMILJESAMTAL
Egehem erbjuder familjesamtal med individualterapeut och kontaktperson var 6:e – 8:e vecka. Vilka
som är med och vad man pratar om kan variera utifrån önskemål och behov.
BEHANDLINGSKONFERENSER
Vid behandlingskonferenserna samlas enhetschefer, psykolog, sjuksköterska, terapeuter och övrig
behandlingspersonal för att samordna behandlingsinsatserna och säkerställa att vi arbetar utifrån
uppgjord genomförandeplan. Detta innefattar utvärdering och vid behov revidering av pågående
insatser eller beslut om nya insatser.
EGESAM
Är vårt interna samverkansmöte som har ett mindre format än behandlingskonferenserna. Vid
EgeSam samlas berörd behandlingspersonal kring en elev, ibland deltar även eleven, för att ha en
fördjupad diskussion av insatserna kring eleven i fråga. Vilka som träffas avgörs av den aktuella
frågeställningen.
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EGEHEMS VECKOMÖTE
Egehems veckomöte är ett forum för att ta upp aktuella ämnen samt synpunkter och frågor som rör
elev- och personalgrupp. Exempel på ämnen är mobbning, skvaller, sex, situationen på
boendeenheten etc.

Förhållningssätt, ordningsregler och rutiner
 FÖRÄLDRAÖVERNATTNING sker aldrig i Egehems byggnader. Egehem bokar till låg kostnad
övernattningsrum till anhöriga och uppdragsgivare i mån av plats.
 SYSKON OCH KAMRATÖVERNATTNING godkänns bara i särskilda fall, annars som ovan.
 Vårdnadshavare är välkomna att hälsa på men ring helst innan.
 HEMRESOR – grundförutsättningen är inga hemåkningar de första 8 veckorna. Däremot tar vi
gärna emot korta besök. Anledningen är att flickan måste få möjlighet att ”landa” hos oss
och att vi får möjlighet att lära känna henne och etablera rutiner och förhållningssätt.
 Hemresor planeras i samråd mellan placerande instans, Egehem och vårdnadshavare.
 Egehem har en del OBLIGATORISKA AKTIVITETER, till exempel gemensamma aktiviteter,
utflykter, behandlingsresor och klädresor. Vi ser helst att man inte planerar hemresor vid
dessa tillfällen.
 TELEFONERANDE: Elevtelefon finns. Tänk på att vuxenkontakt mellan förälder och personal
är viktig efter varje jobbigt telefonsamtal, för att stämma av. Oönskade kontakter? Meddela i
så fall vem/vilka. Tider för telefonsamtal rekommenderas ledig tid efter skola och innan sen
kväll. Ringer flickor och föräldrar för sent så kan natten bli störd av oro, sorg, ilska etc.
 RÖKNING tillåts på särskild plats, man ska röka ensam pga. risk för ökad cigarettkonsumtion
vid kompisrökning. Föräldrars godkännande krävs för minderårig, Egehem köper inte ut
cigaretter. Egehem motarbetar försäljare som säljer till minderåriga. Rökare har gemensamt
ansvar för att städa rökrutan. Egehem kan erbjuda RÖKAVVÄNJNINGSHJÄLP.
 TV-TITTANDE sker i gemensamt TV-rum. Vi tittar bara på TV kvällar och vid
överenskommelse.
 EGEN TV på rummet är tillåtet, men man får själv stå för abonnemanget. Tv:n kan bli
indragen om den används för att hålla sig undan eller för att se film som man inte mår bra av.
 Deltagande i AKTIVITETER är ofta OBLIGATORISKT, de flesta aktiviteter är BEHANDLING.
 Att följa Egehems rutiner enligt schema är en del av behandlingen och syftar till att bland
annat förmedla färdigheter för att ta hand om sig själv, sin boendemiljö och samverkan med
övriga elever.
 Det är lätt för utomstående att tro att det är städhjälp när eleverna gör de dagliga sysslorna,
men på Egehem är det viktigt att ha dagliga sysslor för de elever som inte går till skolan då
dagliga rutiner är viktigt för det psykiska välbefinnandet.
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 Egehem erbjuder PSYKOTERAPI OCH FÄRDIGHETSTRÄNING. Vi rekommenderar alla elever
att ta emot detta erbjudande för bästa behandlingsresultat. Dessa insatser utformas i samråd
med eleven utifrån dennes behov och förutsättningar.
 MÅLTIDER: Vi planerar fullvärdiga måltider, äter och sitter tillsammans. Eleverna har
köksansvar med personalstöd enligt rullande schema.
 VEGETARIANER, VEGANER, ALLERGIER ETC. Det är viktigt med egen ansvarskänsla att äta
rätt, möjligheten till det ges på Egehem.
 MATPORTIONERNA ska vara adekvata, ätstörningstendenser benämns och arbetas med. Vi
håller mattider.
 NATTRUTIN. Egehem har som rutin att ta natt vid kl 22.00 men kan frångå detta vid speciella
tillfällen.
 ALKOHOL, NARKOTIKA, STÖLD OCH LANGNING - Allt otillåtet bruk och otillåtna aktiviteter
anmäls från Egehem. Eleverna får stöd av personal under processen.
 Öppna dörrar kräver tillit och förtroende. PERSONALEN HAR RÄTT OCH SKYLDIGHET ATT
IFRÅGASÄTTA. För oss är det omtanke att stötta bra saker, förhindra destruktiva saker.
 Att berätta för personalen är ett sätt att hjälpa kamrater att inte göra dumheter.
 HEMLIGHETER: Du kan inte kräva att personal inte för vidare det du berättar. Vi kan inte
arbeta i personalgruppen om inte all personal vet avgörande och viktiga saker som påverkar
din behandling hos oss.

Elevens ekonomi
 MÅNADSPENGEN består av 2 delar, ca halva ”studiebidraget” till – kläder, Handlingshjälp
eller uppvisande av kvitto är brukligt. Andra halvan – fickpeng är ett fritt val att bruka som
man vill. Behöver man hjälp kan vi dela upp pengarna i mindre delar, följa med vid inköp etc.
 CSN/BARNBIDRAG? Avgörs av socialtjänsten. Flickan får dock aldrig dubbelt att nyttja.
 BANKOMATKORT, om man kan hantera det, diskutera med oss på Egehem.
 EXTRA PENGAR HEMIFRÅN? det är bra om personalen får information om flickan får
extrapengar hemifrån etc. (pga. rymningsrisk, skaderisk osv).
 LÅNA PENGAR av eller till andra flickor är ej önskvärt.
 KLIPPNING 5GGR/ÅR – EJ FÄRGNING. Egehem betalar inte för extremklippningar om vi
bedömer att det inte är gynnsamt.
 LÄKARBESÖK initierade av Egehem eller socialtjänst betalas av Egehem.
 BEHANDLINGAR initierade av Egehem betalas av Egehem.
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 FRITIDSINTRESSEN betalas av Egehem om de är positiva för gruppen eller utvecklar individen
enligt behandlingsplanen.
 SOMMARJOBB sker med personalstöd och ger ökad fickpeng med belopp motsvarande
kommunens ersättning.
 HEMRESOR betalas av Egehem om de sker enligt planering.
 RESOR – BEHANDLINGSRESOR OCH REKREATION planeras och bekostas av Egehem utifrån
elevens individuella och gruppens behov.
 EGEHEM LÄMNAR INTE UT PENGAR TILL ELEVENS ANHÖRIGA. Vid behov av ekonomiskt
stöd för resor till behandlingshemmet kan vi skriva intyg som föräldrar kan använda vid
redovisning av ex. resekostnad till socialtjänsten.
 EGEHEM LÄMNAR INTE UT KLÄDPENGAR för inköp av kläder tillsammans med föräldrar.
Klädinköp är oftast del i behandlingsarbetet hos oss.

Medicinering och hälsa
 Egehem ser till det friska i eleven och arbetar salutogent. Vi kan i mån av tid och plats
erbjuda eleverna FRISKVÅRDSMASSAGE och HÄSTUNDERSTÖDD TERAPI/AKTIVITET.
 MEDICINERING kan vara ett viktigt hjälpmedel och all medicinering följs upp av vår psykiater,
Vid kontakter med slutenvården kommer den behandlande läkaren där få information från
Egehem.
 HANDHAVANDE AV MEDICINER. Alla mediciner är inlåsta på Egehem. Inga egna mediciner
på rummen tillåts om det inte är en del av individens behandling. Medicindelning till dosett
och receptfria läkemedel ansvarar Egehems sjuksköterska för.
 MEDICINDOSETTER SKICKAS OM MÖJLIGT OCH EFTER RISKBEDÖMNING MED DEN SOM
ÅKER HEM. Även en medicinlista följer med. Behovsmediciner vid hemresa är vi mycket
restriktiva med. Överbliven medicin hemma ansvarar förälder för, skickas den med tillbaka
till Egehem måste vi få veta det.
 Vårdnadshavare informeras alltid om mediciner sätts in eller avslutas. Man bör inte själv
sluta med sin medicin utan att ha pratat med vår läkare om detta.
 Flicka som påtalar behov kommer att stödjas i kontakt med VÅRDCENTRAL.
 Egehem har RUTINER FÖR VIKTTAGNING.
 Egehem stöttar till TANDLÄKARBESÖK minst en gång per år.
 Egehem erbjuder, vid önskan eller när vi ser att så krävs, kontakt med
UNGDOMSMOTTAGNINGEN.
 SEX OCH SAMLIV: Egehem stödjer dig till sunda relationer och du har rätt att vara och älska
den du vill så länge det är lagligt och inte skadar någon. Det är tillåtet att ha sexuella
relationer när man är över 15 år. Men många har dåliga erfarenheter och behöver mycket
omsorg för att bli trygga med sig själva och även motiveras att ta det lugnt med sexuella
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kontakter. Eleverna kan behöva vårt stöd inför de första/de nya kontakterna med sex.
Eleverna har sitt privatliv i sina rum, personalen bedömer vad som är normalt och lagom vad
gäller nivån för dejtig för respektive flicka enligt individuell bakgrund. Ingen dejting tillåts i
rummen sent eller nattetid. Man får inte heller vara med sin partner på ett stängt rum om
man är under 15 år. På våra gruppsittningar kan sex och samlevnad vara ett ämne.

Att inte uppfattas som farlig och att inte straffa ut sig
Egehem är ett stöd för alla, även om du gillar att uttrycka din person med starka färger och attribut!
Så här tänker vi kring detta:
 Att inte SMINKA sig exceptionellt dvs. så att man skrämmer och inte välkomnas i grupper
eller hos kamrater och andra är en insikt vi vill ge under behandlingen på Egehem.
 HÅRFÄRG och andra attribut ska ej skrämma andra elever eller omgivning, Egehems personal
berättar om hur utseende kan upplevas för andra.
 PIERCINGAR: Nya är inte önskvärda, inte ens om vårdnadshavaren tycker det är ok. Vi önskar
att man väntar till efter utskrivningen. Egehem har den policyn eftersom flickorna själva
berättat att de ofta piercar när de mår dåligt, dvs. i självskadesyfte.
 Piercingar gamla: Samma policy som hur vi arbetar med att ej skrämmas osv.
 SJÄLVSKADESÅR: ska täckas med bandage och kläder eller bara kläder. Det är eleverna själva
som har utvärderat och önskat detta för det minskar ångesten, och lusten att skära!
 TATUERINGAR: Samma som Piercing.
 KLÄDSTIL: Samma som hårfärg.

Risker och riskprevention
 Det är en viss risk att BEHANDLA PSYKISKT SKÖRA I ÖPPEN VÅRDFORM. Egehem tar emot
den som förutsätts klara behandling i öppen vård form. Egehem har INGA LÅSTA DÖRRAR
eller fönster. På Egehem har man oftast tillgång till sin egen ekonomi vilket också kan
medföra risk att beakta. Ett alltför starkt bevakande och hållande av den som vill avvika eller
självskada är oftare kontraproduktivt än säkert, flickorna kan uppleva att behandlingen går ut
på bevakande och jagande. Det kan leda till snabbare, starkare agerande och ett mer
destruktivt agerande vid avvikandet. Det är mycket svårt att förutsäga vad de unga inom vår
målgrupp ämnar göra. Gamla beteenden och mönster är oftast den väg de väljer i pressade
situationer. All form av risk, exempelvis rymning, olycka och självskada hanteras enligt
rutiner. OM DEN UNGE ÄR FRIVILLIGT PLACERAD BEHÖVER VI HJÄLP FRÅN
VÅRDNADSHAVARE ATT EFTERLYSA VID RYMNING.
 MISSFÖRSTÅND av uttalanden: Egehem vill påtala riskerna att elever inte förstår det som
personalen säger exempelvis när eleven är ledsen eller upprörd. Flickans problematik kan
också ge en fingervisning om hur hon uppfattar andras samtal. Vid ilska, rädsla, tidigare
trauma, eller andra problemområden kan samtal lätt feltolkas. Egehem lägger stor kraft på
tydlighet och information kring dessa problem till alla berörda. Vi arbetar utifrån en tillit till
att vi inte kränker eleven när vi i behandlingssyfte berör känsliga områden för eleven.
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Upplevs vi ändå som kränkande kommer eleven att erbjudas stöd att anmäla det inträffade
till rätt instans.
 UTELIV: Eleverna måste få möjlighet att träna social samvaro utanför Egehem. Vi planerar
och förebygger och stödjer eleverna att lyckas gå ut ex på disco. I den mån försöken gagnar
eleven.
 VI MOTIVERAR TILL ATT AVBRYTA RELATIONER SOM ÄR DESTRUKTIVA.
 Om den unge och/eller anhörig vårdnadshavare är orolig för att PERSONAL FYSISKT ELLER
PSYKISKT UTÖVAT VÅLD, NÄRMANDEN ELLER LIKNANDE mot den som är på behandling,
finns rutiner på Egehem för hantering av ärendet. Anmälan skickas till socialtjänsten för
kännedom. Den som utsätts för psykiskt eller fysiskt våld ska göra avvikelserapportering eller
anmälan. Vi stödjer den som anmäler. Egehem erbjuder eleven hjälp att prata med någon de
känner förtroende för om en incident skulle uppstå.
 För personal som vill anmäla elev: Det finns rutiner på Egehem för hur vi hanterar
anmälningar, Personal som utsätts för psykiskt eller fysiskt våld ska göra
avvikelserapportering som kan leda till anmälan.
 SKÄRA: Att skära kan smitta men det gör det bara om man redan mår dåligt. När flickorna
slutar skära ”smittar det som tur är också”. Information i elevgruppen om blodsmitta och
vikten att inte ge någon annan ett vasst föremål, sker regelbundet. Rakhyvlar hålls inlåsta
eftersom våra flickor ofta själva anser att de är jobbiga triggers, men de kan naturligtvis
köpas för egna pengar i närmaste affär.
 Elever som skär får hjälp till självhjälp. Vi ber att få se skadorna och bedömer om det är
BEHOV AV ATT SY såret. Vi åker oftast med eleven till sjukhus och syr, dock bara om det
gynnar eleven.
 PERSONALEN TITTAR PÅ SÅREN REGELBUNDET OCH GER RÅD OM KONTAKT MED
VÅRDCENTRAL om såren blir infekterade.
 ALLA SKÄRSÅR DOKUMENTERAS INTE SOM EN INCIDENT, (men de journalförs när
personalen fått vetskap om dem). Inte heller leder alla skärsår till kontakt med anhörig eller
socialförvaltning/ landsting. Om eleven är under behandling för skärande så är frekvensen
oftast för hög för att vara adekvat att larma om. Det vidmakthåller snarare effekten för vissa
elever att skära. Situation och elevbakgrund avgör rapportfrekvens och vart gränsen för
incident och avvikelse går. Egehem gör överenskommelse med uppdragsgivaren i det
specifika fallet.
 Vid ett RISKFYLLT LÄGE I BEHANDLINGEN ska den unges individuella behov beaktas.
Upplever personalen att en elev signalerar att inte vilja leva, kontaktas vår psykolog eller
terapeut för suicidbedömning. Kan man inte nå dessa kontaktas allmän barnpsykiatri för
bedömning för en riskbedömning av eventuell suicidalitet. Rymning, drogande, intox och
självskada är andra särskilt riskfyllda situationer som riskbedöms.
 Genomgång av BRANDSKYDDET OCH BRANDÖVNING på Egehem sker två ggr/år och vid
inskrivningen.
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Barn och ungas rättigheter

En avskrift av Socialstyrelsens dokument om placerade barns rättigheter är inlagt här. Den är
kopierad från 3 kap 20 §
För dig som bor på ett hem för vård eller boende (HVB)
Du som bor på ett hem för vård eller boende (HVB) har rätt att växa upp i en trygg miljö. Här får du
information om dina rättigheter.

Du har rätt att…
 få veta varför du bor i ett hem för vård eller boende och hur länge det är tänkt att du ska
göra det.
 få veta saker som handlar om dig och rätt att få säga vad du tycker till personalen på hemmet
och till din socialsekreterare. Du har rätt att bli lyssnad på.
 vara med när man planerar saker som handlar om dig. Det gäller både före och under
placeringen och när vården ska ta slut.
 mötas med vänlighet och respekt. Du får inte behandlas nedvärderande eller kränkande,
vare sig av personal eller av andra barn/unga som bor på hemmet.
 läsa utredningen om dig själv och få den förklarad av din socialsekreterare om det är något
du inte förstår. Du har rätt att få en kopia på utredningen och även domen om du har
placerats med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du har rätt
att fråga flera gånger om det är något du inte förstått eller vill veta mer om.
 läsa anteckningar som skrivits om dig. Om du tycker att något är fel har du rätt att få även
din uppfattning antecknad.
 få veta vem som är din socialsekreterare och hur du kan kontakta honom eller henne. Du har
rätt att få prata ensam med honom eller henne. Socialsekreteraren ansvarar för att hålla
kontakt med dig och ta reda på hur det går för dig.

Fler rättigheter
 SKOLA OCH UTBILDNING: Du har rätt att få stöd i skolarbetet om du behöver. Du har också
rätt att få hjälp till utbildning eller annan sysselsättning.
 BOENDE: Du har rätt att få veta vilka husregler och rutiner som gäller på hemmet där du bor.
Du har också rätt att få bo i en miljö där det inte finns missbruk.
 HÄLSA OCH MAT: Du har rätt att få hälso- och sjukvård om du behöver. Du har också rätt att
få mat som är näringsriktig och som tar hänsyn till om du är vegetarian eller av religiösa eller
andra skäl inte kan äta viss mat.
 DIN KROPP OCH DINA SAKER: Du har rätt att ha dina personliga saker i fred. Men om
personalen på hemmet tror att du har något som kan skada dig eller andra, har de rätt att
leta igenom ditt rum. Du har rätt att i så fall vara med när de gör det. Du har också rätt att
inte utsättas för kollektiv bestraffning på hemmet, liksom att vägra kroppsvisitation eller ytlig
kroppsbesiktning även om du skrivit på ett avtal om detta vid ankomsten.
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 KONTAKT MED FÖRÄLDRAR OCH KOMPISAR: Du har rätt att ha kontakt med föräldrar,
syskon eller andra personer som du tycker är viktiga. I första hand är det din önskan att träffa
dem som man ska ta hänsyn till. Även om det inte alltid kan bli så. Om du är LVU-placerad
kan umgänget med dina föräldrar vara begränsat. Har du fyllt 15 år kan du också överklaga
ett sådant beslut till domstol. Du har även rätt att skriva brev eller ringa till vem du vill, om
det inte finns något beslut om att du inte får göra det.

Kontaktinformation
Tillförordnad verksamhetschef
Kristin Norlin
E-post: kristin.norlin@egehem.se
Adress:
Egehem AB
Hallströmsgatan 37
593 50 Västervik
Hemsida: www.egehem.se
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