Bilaga

Illustration – Det tar tid
2005
31 oktober
Stadsdelsförvaltningen Y ringer, aviserar L, 45, till projektet.
L blev misshandlad för en och en halv vecka sedan. L har polisanmält mannen, som nu sitter häktad.

November
1 november
L blev nekad boende på projektet på grund av kostnaden. Vi finns ändå för henne om hon vill prata eller ha hjälp
med något.
3 november
Arbetar med L trots att socialsekreteraren valt att inte placera henne i projektet.
L berättar att hon känt mannen i fyra månader, under denna tid blivit misshandlad tre gånger, våldet ökar för
varje gång. Sista gången låste han in henne, slet stora tussar ur hennes hår och sparkade henne i ansiktet. En av
sparkarna träffade över näsryggen. Skadorna är dokumenterade och mannen är anmäld och sitter häktad.
4 november
L ska träffa kurator på Södersjukhuset på måndag. Har tid hos advokat på tisdag. L vill gärna att vi följer med
som stöd. Pratade länge om livet och varför man alltid träffar fel män. L säger att i dagsläget ser hon bara det
positiva hos mannen.
8 november
Följer med L till advokat inför rättegången. Åtal inom en vecka och rättegång 15/11. Mannen fortfarande häktad
med nekar till misshandeln. Han menar att L varit kraftigt berusad, att hon är gravt alkoholiserad och att han inte
rört henne. Advokaten frågade L om hon varit berusad vid tillfället vilket hon nekade till.
L berättar senare att hon fått bekräftat att hon är gravid med mannen vilket försvårar ytterligare för henne då hon
inte vet vad hon ska göra.
9 november
L:s kontaktperson B ringer och pratar kring planering. Understryker vikten av att L själv kontaktar vuxenenheten
för ev. fortsatt boende, då försörjningsstöd endast tar de första 14 dagarna. Då vuxenenheten arbetar med
missbrukare innebär det att L måste fundera lite över sin egen problematik, något som är svårt att beröra. L blir
mycket ledsen men inser vad det gäller.
14 november
Vi ringer socialsekreteraren för att höra om hon pratat med L. Socialsekreteraren hänvisar till att fjorton dagar
gått och de kan inte bevilja boende längre. Frågar L om hon tycker att hon har problem med alkohol. L säger att
hon använder alkohol mer än hon borde när hon är deprimerad och att det är ett problem. L får beviljat boende
och kommer att få en handläggare på vuxenenheten.
16 november
Mannen släpptes igår, L har inte sovit under natten. Känner sig begränsad när gäller att gå ut. Dom meddelas om
10 dagar. L har en läkartid i morgon och tid hos kurator på Södersjukhuset.
17 november
L säger att hon varit i kontakt med mannen ett flertal gånger sedan han släppts. Hon hade berättat att hon är
gravid. Han anklagar henne för att ha förstört hans liv, att hon är äcklig osv. Nästa sekund är han öm och fin. L
mycket ledsen för detta.
21 november
L gick ut i lördags eftermiddag, kom tillbaka kl 02.00. På söndag ut igen och träffade mannen som misshandlar
henne. Hon stannade där över natten. Inskriven igen idag kl 11.30, ångerfull. Har druckit en del under helgen.
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Socialsekreteraren har ett möte med L och oss på Hvilan. L har idag bestämt sig för att göra abort, bokat tid på
SÖS imorgon. Vill inte ha någon med från Hvilan, en kompis följer med.
22 november
L till SÖS.
23 november
L till vårdcentralen. På Arbetsförmedlingen för att lämna in A-kassekort och träffa en arbetspsykolog. Ny tid dit
om två veckor, ska ringa dagen innan mellan 13-14 och bekräfta tiden.
28 november
L till S:t Göran under helgen, känt sig konstig, självmordstankar. Varit i kontakt med mannen som återigen är
elak och växelvis snäll i telefonen. Haft besök av kontaktperson B och träffat soc.
29 november
L står inte ut på Hvilan. Känner sig stressad, pulsen går på högvarv. Ringer socialsekreteraren och ber dem boka
in infon på andra boenden. Socialsekreteraren lovar att ordna saken.
30 november
L berättar om sina barn och allt som hände kring omhändertagandet för ca ett år sedan.

December
1 december
L fått konstaterat äggstocksinflammation. Håller sig undan, går ut tillsammans med en annan kvinna på Hvilan,
dricker alkohol.
5 december
Möte med soc. som ska boka in info besök på andra boenden snarast. L har problem med maten på Hvilan. Hon
klarar inte att man blandar maten och har svårt att se när andra äter.
8 december
L på dåligt humör, står inte ut på Hvilan. Kontaktar socialsekreteraren om info så att hon kommer vidare någon
gång. Igår på Arbetsförmedlingen, fått förslag på utbildning i restaurangbranschen. Idag träffa kontaktpersonen
B och enhetschefen på stadsdelen för att utvärdera. L vill behålla B som kontaktperson.
Meddelande intalat på socialsekreterarens röstbrevlåda att de ska höra av sig angående planering och info.
9 december
L återkom inte igår kväll - utskriven. Soc. bokat info på G den 12/12. OK att direktinskriva L om hon kommer
tillbaka.
12 december
L inskriven. På G, skyddat boende. L tycker det är för långt ut men samtidigt skönt att man kan laga egen mat
och få komma och gå som man vill. Personalen och L ska fundera och höras senare.
13 december
G ringde, fick inte riktigt något grepp om L. Undrar om droger etc. Överenskommer att boka in nytt möte med L
för att bilda sig en uppfattning, med antingen socialsekreteraren, kontaktpersonen B eller någon av oss.
L kom 22.30, blåste 1,00 promille.
14 december
Försökt nå socialsekreteraren för att skynda på om G, hon är på kurs till den 17/12.
15 december
L återkom inte igår kväll - utskriven. G ringde och meddelade att de inte tar emot L.
16 december
Socialsekreteraren ringde. L har tid måndag. 19/12 för utredningssamtal. Socialsekreteraren kommer till Hvilan
för ett möte med L och oss 4/1-06.
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19 december
L träffat socialsekreteraren idag. Info på V 29/12.
21 december
L ska nu blåsa för att dokumentera alkoholintag. Sökt socialsekreteraren som har semester till den 29/12 .
22 december
L gick iväg till Streets julbord, återkom inte på kvällen. Utskriven.
27 december
Inskriven kl 13.45, blåste 0,35 promille. Bott hos en kompis, mannen är nu ett avslutat kapitel enl. L.
29 december
L återkom inte igår kväll - utskriven.
L åter Hvilan kl. 10.00. Inskriven. Ser sliten ut, luktar starkt av gammal alkohol. Berättar att hon förmodligen
blev drogad på krogen igår, minns ingenting. Har svårt att berätta var hon sovit, nämner polisen och Maria intag.
30 december
L på info på V. Vill flytta dit men måste blåsa då vi ska dokumentera hur mycket hon dricker. Hon säger själv att
hon ska börja studera i januari.
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2006
Januari
2 januari
L ska enligt egen uppgift flytta till V 19 januari. Till dess ska alkoholintaget dokumenteras. L blåste 0,00
promille när hon kom hem men senare under kvällen var hon påverkad. Förnekade intag i huset.
4 januari
Möte med socialsekreteraren och Hvilan. Diskuterade att L vid ett flertal tillfällen inte återkommit till Hvilan,
blivit utskriven för att sedan bli direktinskriven. Det är inte längre ok för stadsdelen - om L blir utskriven måste
hon gå via socialsekreteraren för ev. inskrivning igen.
V kräver en månads drogfrihet för att L ska kunna flytta dit, fram till den 29/1. L reagerar starkt på att hon måste
vara inne 22.00 varje kväll. Gråter, säger att hon vill supa skallen av sig. Socialsekreteraren hävdar att L var full
under besöket på V vilket L förnekar. L mycket kränkt över detta.
5 januari
L kvar på Hvilan. Sur och butter, vill inte prata. Är kränkt över att socialsekreteraren hävdat att hon var full när
de besökte V. Känner sig överkörd för att V inte kontaktat henne med sina krav först innan de ringt soc.
9 januari
L utskriven fredag 6/1, hade ringt och sagt att hon inte blåste 0 och valde därför att inte komma tillbaks.
Inskriven igen söndag 8/1 då socialjouren beviljat en natt. L ska träffa socialsekreteraren i morgon och
kontaktpersonen B på torsdag.
10 januari
L är dämpad, sur över anklagelsen från socialsekreteraren om att hon skulle ha varit berusad vid info på V.
Missade tiden på stadsdelen idag. Ny tid på fredag 13/1 kl 10.00.
11 januari
L sur över att hon fick blåsa när hon hade varit ut till kiosken. Förklarar att det krävs för flytten till Vinsta.
12 januari
L pratat med kontaktpersonen B ang. att hon ska vara inne kl 22.00. Även upprörd över att behöva blåsa varje
gång hon har varit ute.
13 januari
Kom iväg för att besöka socialsekreteraren, var mycket irriterad över att behöva berätta om sitt liv.
16 januari
Lämnat Hvilan i fredags 13/1 - har inte hörts av. Utskriven.
17 januari
Direktinskriven igår. Säger att hon varit på psyket i helgen.
19 januari
L återkom inte igår. Utskriven. Skickade SMS om att hon träffat mannen. Socialsekreteraren ringer, L kom inte
på mötet, ny tid 31/1 kl. 13.00. Inte aktuellt med V nu när L inte kan redovisa en månads nykterhet.
23 januari
L skickat SMS att hon är på psyket, och tänker komma till Hvilan senare idag. Talar in ett meddelande hos
socialsekreteraren ang. detta. Vi har ett inplanerat möte på Hvilan idag, får avvakta då L inte är inskriven på
Hvilan just nu.
Socialsekreteraren kom till Hvilan, L inte här. Bestämdes att L inte ska direktinskrivas utan hänvisas till andra
härbärgen i första hand. Vi hoppas bryta den negativa spiralen ang. in och utskrivningar. L säger till
socialsekreteraren att hon inte har några som helst missbruksproblem, då ska hon inte ha kontakt med
vuxengruppen enl. soc. Nytt möte 31/1.
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24 januari
Socialsekreteraren ringer ett antal gånger. L har ringt till socialsekreteraren och sagt att hon är intagen på M78 på
Huddinge, men det visade sig att hon ringde från Klaragården. Socialsekreteraren kontaktar henne igen och
meddelar vilken tid hon har samt vad som gäller för hennes boende. L ringer oss och vi hänvisar henne till soc.

Februari
14 februari
Socialjouren ringt inatt, frågat om plats för L. Enligt beslut från socialsekreteraren ska hon hänvisas till
Stadsmissionens Akutboende för kvinnor eller Planeringshemmet. L ringde från Stadsmissionen, hade pratat
med socialsekreteraren om att få komma till Hvilan. Möte fredag 17/2 då frågan ska tas upp igen. L är trött, orkar
inte vara ute längre, orkar inte bo hos paret i Enskede där hon bor nu. L kommer senare till Hvilan och hämtar
lite bagage. Hon bor på Stadsmissionen till på fredag då hon hoppas på att få komma tillbaks till Hvilan.

Mars
2 mars
L ringer, blev våldtagen igår. Vill ha numret till kontaktpersonen B. Frågar om hon vill komma till Hvilan vilket
hon vill men orkar inte ta kontakt med soc. Kommer överens om att jag ringer. Socialsekreteraren beviljar L
boende.
L kommer till Hvilan - inskriven. Hade träffat polis ang. våldtäkten. L ser sliten ut, är ledsen och medtagen. Har
tid hos kuratorn på SÖS 7/3.
3 mars
L varit i kontakt med samma advokat som tidigare. L ska träffa barnmorska på Södersjukhuset måndag. 6/3 kl.
08.30 och kurator, Södersjukhuset, tisdag. 7/3 kl 09.00. På dagen är L på Stadsmissionen, där hon lagar mat. Hon
säljer även Situation Stockholm.
6 mars
L hade besök av kontaktpersonen B.
7 mars
Polisen som utreder våldtäkten meddelar att mannen är häktad till 17/3. L kom inte iväg till mötet med kuratorn,
vill istället ha en eftermiddagstid. Socialsekreteraren beviljar boende till 17/3 då L har tid hos henne.
Socialsekreteraren berättar att L sagt ja till att fortsätta den utredning som de påbörjat. L ringer SÖS, får ny tid
hos kuratorn i morgon. Kuratorn ska ordna så att L får träffa barnmorskan samtidigt.
8 mars
L träffade Spiralprojektet idag, fick en tid hos barnmorska den 23/3. Besökte till kurator på SÖS.
9 mars
L återkom inte igår kväll, ringde och uppgav att hon var på Huddinge psykakut. Senare ringde personal på Nattis
och berättade att L var där.
L hört av sig ett par gånger under dagen och säger att hon fick panikångest igår kväll, därför sökte hon sig till
psykakuten. För att hon ska kunna skrivas in på Hvilan igen ska hon ta kontakt med soc. Hon har pratat med
enhetschefen i stadsdelen, som inte kunde lämna något besked förrän hon pratat med ordinarie handläggare.
Socialsekreteraren ringer tillbaka och tillstyrker boendet på Hvilan.
10 mars
L inskriven igår. Idag med kontaktpersonen B för att besöka barnen. Ska rensa bland sina saker i källaren på
måndag. L har tid hos advokaten tisdagen den 14/3.
13 mars
L träffat sina barn, hade gått bra men hon hade känt sig konstigt tom när hon var där. Vill inte riva upp barnens
tillvaro igen genom att ta dem till sig igen om det skulle bli möjligt. L träffade doktor M här på Hvilan och fick
Atarax samt B-12 vitaminer.
14 mars
L träffade advokaten ang. våldtäkten. Mannen fortfarande häktad, nekar till våldtäkten. Åtal kommer att väckas,
rättegång beräknas till i början av april.
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16 mars
Stadsmissionen ringer, frågat om L har plats på Hvilan. L var där och uppfattades som förvirrad och påtänd –
trodde klockan var halv fem på morgonen. När hon kom till Hvilan på kvällen blåste hon över en promille.
Vi måste prata med L om vad vi ser, om vår oro för hur snabbt det gått utför med henne.
17 mars
L hade avbokat dagens möte med soc. Delgav L vår oro för henne, då vi sett hur snabbt hon gått ner sig. På
frågan om hon provat amfetamin svarar hon nej men däremot har det blivit mycket alkohol. Socialsekreteraren
ringde och beviljade två veckor till 31/3. L fick en tid till socialsekreteraren på måndag 20/3. Socialsekreteraren
kommer till Hvilan den 27/3.
20 mars
Träffat soc. Vi följde med och väntade i väntrummet då L har svårt att komma iväg på dessa möten. L var inte
nöjd med mötet, menar att hon inte orkar när man pressar henne. Ny tid med socialsekreteraren den 31/3 för att
fortsätta utredningen. L börjar berätta mer om sig själv och tiden innan barnen omhändertogs, blir ledsen och
säger att hon egentligen inte orkar leva.
21 mars
L åkte på förmiddagen för att träffa läkaren på SÖS.
23 mars
L har rensat bland sina saker i källaren. Mår bättre. Säger att kuratorn kommer att kontakta oss i projektet för att
diskutera hur vi på bästa sätt kan hjälpa L.
24 mars
L gick ut på förmiddagen. Hon hade glömt bort tiden igår på Spiralprojektet. Återkommer inte. Utskriven.
27 mars
L gått ut under helgen - inte återkommit. Ringde idag på morgonen för att meddela att hon kommer på mötet
med oss och soc. På mötet berättade vi den oro vi känner för L, att hennes alkoholintag har ökat kraftigt under
den senaste tiden, att hon har bytt ut sitt kontaktnät. Socialsekreteraren höll till viss del med och erbjöd att hjälpa
L med fler inbokade samtal om hennes boende, alkoholintag och attityd. Planeringen är att avsluta utredningen
som de har påbörjat och att L ska bo var på Hvilan till efter rättegången. L träffar Dr M på Hvilan, fick Atarax
och migräntabletter utskrivna.
29 mars
L återkom inte igår - utskriven. Hennes rum på Hvilan är nästintill obeboeligt p.g.a. att hon slänger runt alla
kläder, bäddar inte sängen med sängkläder. Tydliga tecken på att hon inte mår bra. Hon uttrycker allt som oftast
att hon är ledsen och tycker att man tränger sig på henne.
30 mars
Försöker få tag i L för att meddela de tider hon har idag på SÖS, men kommer inte fram på mobilen. Kuratorn,
SÖS, ringer och undrar hur det egentligen ser ut för L och kontakten med soc. Hon bekräftar det vi också sett; att
L inte släpper in någon, är fullständigt stängd och bara pratar om ytliga saker. Överenskommer att föreslå L att vi
ska ha ett nätverksmöte med oss, socialsekreteraren, kuratorn och L.
31 mars
L återkom igår, full och ledsen. Gick ut en sväng och kom tillbaks ännu fullare. Börjar verkligen se nedgången
ut. Frågar om dagens besök hos socialsekreteraren, hon tänker åka dit själv. Är fåordig, svår att nå, mer och mer
stängd. Berättar om det förslag som kuratorn kommit med ang. nätverksmöte. L tror inte att det kan hjälpa när
det gäller socialsekreteraren som L tycker bara ser negativt på henne. Hon går iväg själv.

April
3 april
L fått veta att rättegången blir på fredag men att advokaten är bortrest. En kvinnlig kollega till honom tar över.
Lena blir inte glad och säger att hon ”skiter i rättegången”.
5 april
L träffade igår polisen inför rättegången på fredag. Han tog med L, hon fick träffa det nya målsägarbiträdet.
Polisen hämtar L här på fredag och följer med till rättegången. L verkar må lite bättre.
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L kom kl. 20 00, var så berusad att hon inte kunde ta sig upp för första lilla trappan. Utskriven och hänvisad till
tillnyktringsenheten. L kom tillbaka vid midnatt, verkade ha nyktrat till. Inskriven.
6 april
L kraftigt berusad igår vid hemkomst kl. 15.45, skulle hålla sig på sitt rum. Kl. 18.00 gick hon ut igen, kom inte
tillbaks kl. 22.00. Utskriven.
7 april
Vi kontaktar polisen, meddelar att L inte finns på Hvilan. Polisen åker ändå till Rådhuset för att se om L dyker
upp. Kl 8.45 ringer L som befinner sig i Bagarmossen, tänker åka till rättegången. Vi kontaktar polisen som
meddelar rätten att L är på väg.
L ringer när rättegången är över. Hon hade fått gå ut och kräkas när hon såg mannen och hans advokat hade
frågat hemska saker. Lena berättar att hon känt sig som en hora p.g.a. frågorna. Mannen kvarhålls i häktet i två
veckor i väntan på dem. L kommer till Hvilan för att bo här. Inskriven.
10-13 april
L har druckit alkohol i princip varje dag.
18 april
L klagar över att hon ombeds att blåsa i alkomätaren när hon kommer hem på kvällarna. Förklarar att de kvinnor
som är berusade ombeds att blåsa för att vi ska ha bättre kolla på hur alla mår. Pratar med L om det faktum att
hon faktiskt dricker varje dag. Hon säger att det är för att döva smärtan.
19 april
L mår mycket bättre idag. Hon har fixat med håret och ska iväg till Arbetsförmedlingen och facket. Tyvärr har
hon blivit av med väskan och däribland sin legitimation.
21 april
L och vi bokar ett möte till efter lunch. Hon går ut en sväng, ringer senare berusad och avbokar mötet.
24 april
Bestämmer tid med L kl.14.00 då vi ska prata om vistelsen på Hvilan, hon får också hjälp att vika in sina kläder i
skåpet - allt ligger på golvet nu. Nytt möte med socialsekreteraren 5/5. L går ut, kommer åter redigt berusad,
blåser 0,83 ppm.
25 april
L missnöjd med tiden hos socialsekreteraren; det är alldeles för tidigt på dagen.
26 april
L hade kommit sent igår och ordentligt berusad. Utskriven.
27 april
Samtal med L - bra att hon kommer till Hvilan trots att hon är påverkad. L har blåsor under fötterna, åker till
Hållpunkt, får fötterna omlagda och en ny tid på tisdag.
28 april
Kontaktpersonen B ändrade tid från tisdag till onsdag 3/5. Polismannen meddelar att mannen fått sin dom som
blev två år samt böter. Berättar det för L via telefon och hon blir orolig över att han fick så mycket. Får nästan
dåligt samvete för detta.

Maj
3 maj
L utskriven den 28/4, inskriven den 29/4, utskriven den 1/5. Har till personal i helgen berättat att hon inte orkar
längre, att hon dricker för mycket och inte kan styra över det. Vi avbokar mötet med kontaktpersonen B. Vi
pratar om vår oro för L - B kommer att prata med sin chef. Får senare tag i L på Stadsmissionen. Säger att hon
mår bra och men att hon läst rättegångshandlingarna i går och mått mycket dåligt av det. Hon kommer till Hvilan
men inte än.
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5 maj
Möte med L och soc. Socialsekreteraren och L fick bättre kontakt. Vi bokar info på Lönnen, L och
socialsekreteraren träffas igen 15/5 för att slutföra utredningen. Socialsekreteraren frågade L om hon vill ha hjälp
med sitt drickande och L sa att hon behöver stöd med motivationen.
8 maj
L blev utskriven i fredags inte åter till kl 22.00.
L ringer och undrar om vi försöker få in henne på behandling då hon har hört av folk att Lönnen är ett ställe där
man måste vara drogfri.
9 maj
L ringde och ville prata, var ledsen och befann sig på Situation Stockholm. Vi gick dit för att prata med henne,
men hon var för bakfull för att det skulle bli ett bra samtal. Vid förfrågan om L vill bo på Hvilan blev svaret nej.
10 maj
L kom igår eftermiddag, blåste 1,67 promille. Inskriven. Vill helst bo på Bostället, de ska ringa och prata med
soc. L gick ut och skulle sälja tidningar.
11 maj
L kom på kvällen stöttad mellan två personer, blåste 1,37, nedkissad och mycket berusad. Hade kommit ner
under natten, varit jätteledsen, om och om igen sagt att nu orkar jag inte längre.
12 maj
L berättar att hon mår mycket dåligt och att det måste ta slut snart. Ska träffa advokaten idag, få besöksförbudet
förlängt. Kl 20.00 kom L stöttad av två personer till Hvilan, blåste 1,67 promille, ville gå och lägga sig direkt.
Vid koll kl 22.00 satt hon i fåtöljen nedkissad och sov. Fick hjälp med att byta kläder.
19 maj
L ringde flera gånger, var ledsen och berusad. Ville komma och prata och behövde hjälp med att ordna leg.
Inskriven kl 19.00. Pratade återigen om hennes drickande men hon tycker bara att alla tjatar.
22 maj
L gått ut och in under helgen, berusad varje gång hon skrivits in.
23 maj
L ringt kl 21.30, berusad, skulle komma senare men dök aldrig upp. Utskriven.
24 maj.
L kom men valde att gå strax igen. Påtagligt berusad vid inskrivningen.
29 maj
L kom igår - inskriven. Blåste 0,90 ppm. Tidigare på dagen ringde hon och grät och var förtvivlad, klarar inte
detta längre. När måndagen nu är här så ”mår hon bra igen” och ska ut och träffa sonen för att diskutera hans
betyg.
31 maj
L ringer och berättar att hon varit och tagit prover igår på Hållpunkt, får svar på fredag. Nya prover om sex
månader. Återkommer berusad. Utskriven.

Juni
1 juni
Skriver en LVM-ansökan, pratar med L som blir irriterad över att alla frågar hur hon mår etc.
7 juni
L ringer varje dag för att prata; ibland berusad, ibland nykter.
8 juni
Personal med till Hållpunkt för svar på HIV-provet. L undrar om vi har bokat info på Lönnen, vilket vi inte har
eftersom hon inte bor här för tillfället. Vi kommer överens om att hon ska komma till Hvilan i morgon.
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16 juni
Ringer Bostället för att höra om L bott där, då vi ska försöka komma överens om ett info på Lönnen. Det har hon
inte, lämnade en hälsning om att hon ska höra av sig till oss.

Juli
7 juli
Ringde Stadsmissionen för att höra om L varit där, vi är oroliga för henne. De hade träffat henne dagen innan.
12 juli
Har försökt hitta L dock utan framsteg.
27 juli
L ringde. Hon är numera tillsammans med S som går på heroin, det går rykten på stan att L börjat med heroin,
vilket hon säger inte är sant. Vi träffas tisdag 1/8, tar en fika o pratar.
31 juli
L ringer. Jätteledsen, pappan dog i hjärtinfarkt igår. Förklarar att hon går ut och in på Hvilan för att hon får panik
och känner sig instängd här. Hon ska återkomma nästa vecka.

Augusti
1 augusti
L skulle kommit till Hvilan kl 14.00, dök aldrig upp.
L hade ringt under natten. Enligt personal på Nattis mår L dåligt och pratar ofta om våldtäkten för 4 mån sedan.
Hon är orolig för sin lever och har svårt att bryta. När vi ringer ligger L och sover och hörs inte av sedan heller.
Vi får försöka igen.

September
12 september
L ringde, ville prata. Har problem med magen, äter dåligt då det inte serveras det hon vill ha. Kom överens om
att höras på torsdag eller fredag och träffas på stan.
14 september
Convictus ringde idag ang. en kvinna som visade sig vara L. Vi fick möjlighet att prata med henne, hon verkade
vara i mycket dålig skick, hade svårt att prata. L vill inte bo på Hvilan men hon ber folk ringa till Hvilan när hon
mår dåligt. Vi känner stor oro för L, kommer att kontakta Stadsmissionen samt soc.

Oktober
1 oktober
L ringde 20.30 gråtandes och frågar efter personal som arbetar på natten.
6 oktober
Socialsekreteraren ringde ang. L som hon trodde fanns hos oss. Berättade att L inte vill bo på Hvilan och att vi
sett att hon far mycket illa. L kommer att bli aktuell i TÖG-projektet vilket låter bra, så att hon äntligen får hjälp.
20 oktober
L ringer och vill ha numret till kontaktpersonen B, ber att få komma och prata med oss på måndag. Hon är hes,
har infektion i sitt knä, mår dåligt och behöver någonstans att bo. L vill ha ett möte med socialsekreteraren som
ska handla om boende, och vill att vi är med.
23 oktober
L ringer och pratar en stund. Mår inget vidare.
25 oktober
L ringde, vill komma och prata i morgon. Berättar att hon har fullt med blåmärken och lunginflammation.
Föreslog henne att bo på Hvilan så att hon får dygnetruntboende och lugn och ro.
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December
11 december
L ringer, mår dåligt, är gravid. Vi bestämmer att hon ska komma förbi imorgon förmiddag.
12 december
Ingen L dök upp för samtal idag.
22 december
Har ringt uppsökarenheten ang. L, de ska vara observanta om de ser henne på stan. Socialsekreteraren vill att hon
kommer till Hvilan. Uppsökarna skulle kontakta socialsekreteraren då det handlar om LVM för att få närmare
besked.
26 december
L ringde strax efter kl. 22.00 och frågade efter plats. Hon var på Maria och skulle till SÖS för hon blödde så
mycket. Skulle komma efter det. Hon hörde dock inte av sig igen.
28 december
Frälsningsarméns akutboende ringde angående L. Hon hade kommit in där av misstag och nu undrar de om hon
får komma till Hvilan imorgon då hon ju har en plats aviserad här. Vi får se om hon kommer imorgon. Enligt
Frälsningsarmén vill hon inte bo här.
29 december
Stadsmissionen ringer och meddelar att L, som sovit på Nattis i natt, far mycket illa. Igår hade hon varit på SÖS
efter att ha blivit våldtagen och misshandlad. Hon konsumerar stora mängder alkohol. Socialsekreteraren skickat
LVM-utredning per post, finns hos Stadsmissionen. Det bästa vore om L lägger in sig på avgiftning eftersom hon
verkar ha druckit en hel del sista tiden. Stadsmissionen ska försöka få henne hit istället då det finns personal
dygnet runt och socialsekreteraren vill att hon bor här. L ringer, vill inte bo på Hvilan. Socialjouren ringer ang.
L, de ska motivera henne till Maria i morgon.
31 december
L blev inskriven kl 22.00. Inget bra skick. Ledsen, pratsugen och ambivalent. Gick och lade sig före tolvslaget.
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2007
Januari
3 januari
L kommer kl 01.15 - direktinskriven. Inte i bra form. Fick lägga in en tvätt i maskin då en av påsarna var en sörja
av rutten banan och kläder som var halvfuktiga. Röker en cigg, går och lägger sig. Mycket trött.
Går ut senare på dagen. återkommer inte innan 22.00 – utskriven.
4 januari
L blev inskriven inatt, trött och sliten. Vi åkte med till Maria för att göra läkarundersökning för LVM. L har
bestämt sig för att bo på Hvilan, nästa vecka ska vi ta kontakt med Spiralprojektet för att höra om hon kan få en
samtalskontakt där. L hävdar själv att hon inte får bo på Nattis p.g.a. att hon är gravid. L berättar att hon fick
missfall för någon vecka sedan och blev körd till sjukhus.
5 januari
L återkommer kl 18.30, berusad, säger att hon måste få byta rum på grund av att det luktar mögel. Efter att ha
fått prata av sig och gråta en skvätt äter hon lite mat och går sedan upp till sitt rum för att sova.
8 januari
L kommer ner och är mycket irriterad, vill inte att man frågar hur hon mår eller bryr sig överhuvudtaget om
henne och hon vill inte ha någon kontakt med soc.
9 januari
L fått info via telefon om att det blir ett möte 11/1 angående LVM. Kommer hon inte blir hon efterlyst.
Socialsekreteraren ringer två gånger angående detta. L åker dit med oss.
11 januari
L inskriven kl. 20.30, blåser 0,60 ppm.
13 januari
L skriver ut sig på egen begäran kl. 21.15.
14 januari
L kom till Hvilan kl. 18.30 och - direktinskriven. Ringer till Stadsmissionen och skäller ut dem för att de haft ett
möte med socialsekreteraren utan henne. Har svårt att förstå att vi alla varit/är mycket oroliga för henne.
16 januari
L utskriven igår då hon inte kom till Hvilan. Dök upp kl. 24.00 och blev erbjuden plats på Hammarbybacke, dit
hon fick skjuts av nattjouren. L skulle träffa soc. idag tillsammans med oss ang. LVM. Socialsekreteraren
informeras på morgonen att L inte finns på Hvilan. Socialsekreteraren kontaktar Hammarbybacke men L har
redan åkt. Många samtal från socialsekreteraren under dagen.
17 januari
L inskriven igår kl 21.30. Luktar alkohol, blåser 0,45 promille. Socialsekreteraren ringer, lämnar en ny tid för
möte 24/1. Om L uteblir även från denna tid kommer LVM-anmälningen med största sannolikhet gå vidare till
nämnden. Enl. provsvaren från LVM-undersökningen visar det att L har förhöjda levervärden.
18 januari
L ut på förmiddagen, meddelade att hon tänker vara borta två dagar och kommer tillbaks på lördag.
19 januari
L dök aldrig upp igår.
20 januari
L går ut före frukost, återkommer inte. Utskriven kl 22.00.
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23 januari
L har dubbelbokat möten imorgon, socialsekreteraren och Maria Beroende. Förklarar vikten av att gå på mötet
med socialsekreteraren, annars risk att det blir omedelbart omhändertagande. Socialsekreteraren ringer och vill
ha datum som L har bott på Hvilan sedan 2006-06 dokumenterat alkoholintag.
24 januari
L på möte med soc. Fick information om LVM-anmälan som kommit in från Stadsmissionen, från läkare på SÖS
samt resultat från läkarundersökningen som visade alkoholskador. L informeras att stadsdelen kommer att skicka
utredningen vidare till nämnden som avgör om det går vidare till Länsrätten. L vill inte gå med på frivillig
behandling men ska enligt egen uppgift påbörja en öppenvårdsbehandling på Maria 29/1.
Ny tid inbokad hos chefen på socialsekreteraren 31/1 då Maria Beroendecentrums behandlingsplan ska gås
igenom.
25 januari
L till Hållpunkten för att få en brännskada omlagd. Blåser 0,69 promille kl 18.30
26 januari
L försvann igår efter. Vid packning av rummet hittades en tom ölburk 7.2. Beslutade att inte spärra henne p.g.a.
rådande omständigheter. L direktinskrivs kl.18.00, berusad.
27 januari
L går ut ca 8.20. Återkommer 19.15, berusad och stelfrusen. Medger alkoholintag.
28/1
L gick ut efter frukost för att åka pulka. Återkom inte kl 22.00 - utskriven.
29 januari
L ringde, hade varit på läkartiden på Maria, ny tid nästa måndag. Kommer kl. 18. Luktar alkohol, vägrar att
blåsa. Förnekar att hon druckit. Skäller och skriker och vill bo på Hammarbybacken istället. Avviker.
Kl. 19.15 ringer Hammarbybacken som har en anteckning om att L ska hänvisas hit. Vi säger att hon är
välkommen hit bara hon blåser när hon luktar så mycket alkohol.
L ringer och skriker; far åt helvete, jag tänker fan inte bo hos er etc. Kommer 20.30, arg. Inskriven - blåser 0,97.
Kommer ner efter en stund, arg för att det inte finns någon mat eller mjölk, känner sig kränkt av att behöva ta av
sig och bli muddrad. Vill bo på Hammarbybacken och att hon ska ringa på tisdag till socialsekreteraren.
30 januari
L gick ut på förmiddagen, irriterad, skulle ringa socialsekreteraren och ordna så att hon slipper bo på Hvilan.
Kl. 01.00 kommer Nattjouren med L. Nattjouren har hämtat henne på Maria. L blåste 0,75. Vid kontroll med
Maria kom L dit med polis kl. 23.15 då man hittat henne sovandes på en buss. Hade blåst 2,1 ppm då hon kom
dit. L är uppgiven och gråter och säger att hon inte orkar mer.
31 januari
L och vi på möte på stadsdelen, träffade enhetschefen. Eftersom L har påbörjat en öppenvårdskontakt så beslutar
chefen att lägga LVM-utredningen vilande. Vi förklarar hur L:s alkoholintag har sett ut sedan det senaste mötet
samt var L var igår, men detta var oväsentligt. Berättade även att vi har pratat om 0-gräns för L. L har önskemål
att få bo på Hammarbybacken och detta tyckte chefen var ok och häver spärren från socialsekreterarens sida. L
återkom inte på kvällen.
Vi diskuterar på handledning och APT, enas om att vi inte kan ta ansvar för L då LVM-utredningen är vilande. L
har vid ett tillfälle hamnat på sjukhus medvetslös med 6,0 i promille i blodet, hon har blivit våldtagen och
misshandlad flertalet gånger, två graviditeter (en abort och ett missfall), lever bland de värsta fyllgubbarna på
stan vilket personal på Hvilan bevittnat, har dåliga levervärden samt signalerar själv ofta att hon inte orkar
längre. Därtill dricker L alkohol varje dag. All personal på Hvilan anser att de ser på medan L tar livet av sig. Vi
kontaktar projektledaren för att få råd och tips om hur vi kan gå tillväga i detta. Kan vi själva göra en skrivelse
till nämnden eller på annat sätt agera?
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Februari
1 februari
Ang. L så ska vi avvakta vad socialsekreteraren säger och sedan kan vi själva göra en LVM-anmälan.
4 februari
L direktinskriven.
5 februari
L ringde och meddelade att hon ska träffa öppenvården i morgon istället för idag.
6 februari
L ringde och ville ha hjälp med att avboka besöket på öppenvården. Hon får själv ringa om ny tid.
7 februari
L ringer, ber om numret till socialsekreteraren, ska avboka dagens möte. Senare ringer soc. Vi förmedlar vår oro
personalen ang. L. Socialsekreteraren ringde, lämnade en ny tid till L, tisdag. 13/2. Detta är enligt chefen L:s
sista chans att undvika ett LVM. Meddelade honom att det kanske inte är så bra att L får sällskap av någon av
oss till detta möte, hon kanske borde få visa om hon klarar av att gå själv.
8 februari
L har blivit meddelad om tiden på tisdag.
11 februari
L ringde strax efter kl. 21.00, hon behöver komma förbi imorgon för att hämta lite saker i källaren.
12 februari
L ringer på morgonen och vill komma för att hämta lite kläder. Blir påmind om tiden hos soc. i morgon och hon
ska även träffa läkaren på öppenvården idag.
13 februari
L har möte med socialsekreteraren idag. Hon bor inte på Hvilan just nu.
14 februari
L ringde vid 17-tiden, kraftigt berusad, höga mansröster i bakgrunden. Hon undrade vilken tid hon gått på
morgonen och frågade samtidigt om hon kunde få sällskap till Syrenen i morgon på info. Hon visste inte om hon
skulle bo på Hvilan inatt.
15 februari
L ringer, vi bestämmer möte vid Björns trädgård kl. 14.30.
L kommer en halvtimme för sent, meddelar att hon somnat på Klaragården. Hon ser påverkad ut och berättar att
hon fått två lugnande tabletter av Maria beroendecentrum mot abstinens. Vi träffar socialsekreteraren på Syrenen
och L säger att hon lagt in sig på Maria. Låter konstigt. Syrenen ska bestämma sig till i morgon.
16 februari
L direktinskriven kl. 05.45. Maria Beroendecentrum ringde. L hade kommit dit igår men blivit skickad till SÖS
på grund av blåmärken och bulor. L visste inte om hon hade blivit överfallen eller inte. SÖS skrev ut henne,
skickade henne åter till Maria men eftersom hon nyktrat till fanns det ingen anledning att hon skulle vara kvar
där.
Socialsekreteraren kontaktar Maria idag och meddelar att det finns en planering för L och att de ska ta emot
henne om hon söker sig dit.
Vid eventuell in- och/eller utskrivning ska vi i nuläget kontakta enhetschefen på stadsdelen, som har kontakt med
L. Vi fortsätter att samarbeta, nu är det avgiftning som gäller. L har uttryckt en önskan om att bli drogfri och
komma ifrån detta liv.
19 februari
L ringde och ville ha numret till Maria för att boka av ett möte.
20 februari
L ringde ett flertal gånger strax före kl. 24.00, ville ha numret till Nattjouren, lät påtagligt berusad.
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22 februari
L inskriven igår kväll, misshandlad, kraftiga blåtiror på båda ögonen, har enligt egen uppgift varit på SÖS på
undersökning för eventuell skallskada. Har tid till socialsekreteraren imorgon, vill gärna att vi följer med.
23 februari
L gick ut tidigt, mycket skakig. Fick tag i henne via mobil med anledning av dagens möte med
socialsekreteraren, men hon orkar inte gå dit idag. Ringde socialsekreteraren och får ny tid tisdag. 27/2.
L ringde igen, fick info om den nya tiden. L meddelade att mannen och hon nu vill ha en samplanering, blev
hänvisad till soc.
24 februari
Kl. 03.00 ringer SÖS-akuten, meddelar att L hittats medvetslös och förts dit. Bedömdes nu vara i skick att
skrivas ut. SÖS skulle kontakta Maria beroendeakut. L ringer senare och frågar efter numret till
Hammarbybacken, ska åka dit.
25 februari
L ringer från Hammarbybacken och undrar om plats. Berättar att hon blev nedslagen i fredags, har en blödning
vid näsbenet, huvudet är röntgat, det är ok. L uttrycker att hon inte orkar mer. Får skjuts till Hvilan av Nattjouren
och blir direktinskriven. Socialsekreteraren meddelad om inskrivning.
26 februari
Ringer socialsekreteraren, berättar att L kommit in medvetslös till SÖS i helgen och blåst 3 promille. Han
uppskattar att få informationen och avvaktar till i morgon om L kommer på mötet.
27 februari
Socialsekreteraren ringer och meddelar att L inte kommit till mötet. Ny tid den 2/3. Socialsekreteraren vill ha
underlag från Hvilan inför LVM, vilket det börjar luta mot.

Mars
1 mars
L ringde och blev informerad om tiden på stadsdelen i morgon.
2 mars
L ringer, kan inte träffa soc. idag. Vill ha hjälp att ringa om ny tid. Ringer upp socialsekreteraren, ny tid, tid. 6/3.
L kommer med stor sannolikhet att delges LVM. L hörs inte av igen.
3 mars
L ringer 20.15, enormt hes, har enligt egen uppgift stämbandsinflammation. Är på Hammarbybacken. Kommer
hit imorgon.
5 mars
L har inte hörts av, och har inte fått den nya soc. tiden av oss.
8 mars
Socialsekreteraren kommer förbi med utredningen ang. LVM, ska lämnas till L om hon kommer förbi.
13 mars
Socialsekreteraren ringer, undrar om L har hörts av. Förhandlingar 14 mars. Enligt en vän är L på Maria.
14 mars
L ringde och ville komma till Hvilan på kvällen. Kom inte.
16 mars
L direktinskriven 20.00, svårt att andas på grund av astma. Luktade alkohol och medgav intag.
17 mars
L gick ut och kom inte tillbaks 22.00.
20 mars
Polisen ringer, frågar om vi sett L.
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L direktinskriven kl. 01.00. Har enligt egen uppgift legat på SÖS 4 dygn för lunginflammation. Är inte
alkoholpåverkad, mycket hes, svårt för att tala. Ringer socialjouren för att kolla att hon inte har blivit efterlyst de
senaste dagarna.
21 mars
Ringde soc., förhandling i Länsrätten onsdag. 28/3. L fått information om detta. Polisen söker L för delgivning.
L säger att hon aldrig kommer att gå in på behandling för där kryllar det av droger. L går ut och kommer hem,
berusad.
22 mars
L känner sig felbehandlad och hatar soc. Hon pratar en del om mannen B som hon är ovän med och som stulit
hennes mobil. Frågar henne om det var B som slagit henne så att hon fått blåtiror, men hon vill inte svara. L har
kontaktat ett målsägarbiträde som hon ska träffa inför Länsrätten. L kom inte tillbaks på kvällen – utskriven.
23 mars
Socialjouren ringer, de är på Maria med L som blir inlagd på grund av lunginflammation. Läkaren på Maria vill
ha § 13 LVM (inget beslut ännu). L ringer senare från Maria och vill att vi bokar rum till i morgon lördag, då
hon tänker komma till Hvilan.
24 mars
L ringer på morgonen kl 07.15 och frågar efter nr till sin advokat. Socialjouren ringde och undrade om vi hört av
L, som skrivit ut sig från Maria.
L kom 22.00, blev direktinskriven, i dåligt skick. Hon får nattillsyn. Både stadsdelen och socialjouren är
meddelade att hon är här.
25 mars
L gick ut tidigt. Socialjouren ringde för att höra hur L mår. De vill att vi ringer dem ikväll om inte L dyker upp
på Hvilan. Återkom inte.
28 mars
Kompletterande uppgifter ang. L har faxats till soc. inför dagens LVM-förhandling. Advokaten ringer igen och
meddelar att hon kan hämta L på Hvilan om hon är här kl. 13.00.
L kom aldrig till dagens LVM förhandlingar.
29 mars
L ringer på morgonkvisten. Ska höra av sig under dagen.
Advokaten ringde, ny tid för LVM-förhandling 3 april. Om inte L kommer dit eller hör av sig blir det LVM
ändå.

April
3 april
Advokaten ringde o hörde om hon var här eller hörts av – LVM-förhandling idag kl.13.
L ringer, hon är rädd att om hon kommer hit så ringer vi polisen. Jag lovade att vi inte ringer utan att det är bra
om hon kommer hit. Kommer inte.
4 april
L ringer, säger att hon ska komma. Kommer inte.
5 april
En delgivningsman från polisen söker L, vill att vi kontaktar honom om/när L kommer till Hvilan.
11 april
L direktinskriven kl. 19.30. Luktade alkohol, mådde dåligt, var trött, förkyld och uppgav att hon hade
lunginflammation. Hon berättar att det blir LVM förhandling i morgon och hon vill bli väckt tidigt.
12 april
Kontaktade polisens delgivningsman som kom och delgav L att det är förhandling idag. Dyker hon inte upp blir
det nog polishämtning. L var mycket skakig när hon gick ut. Inte åter kl 22.00, utskriven.
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13 april
Förhandlingen flyttats till den 19/4 då L begärt att få en ny advokat. Det känns angeläget att ärendet avgörs snart,
då L mår fruktansvärt dåligt.
18 april
Socialsekreteraren vill ha dokumentation om L de senaste 2 veckorna. Länsrättsförhandlingar imorgon.
Advokaten söker L, som inte blivit delgiven tiden imorgon. Förhandlingen kan därför kanske bli uppskjuten
ytterligare en gång.
Såg L igår i mycket dåligt skick på T-banan, hon ville inte prata.
19 april
Socialsekreteraren meddelar att L inte kom till förhandlingen. Ny förhandling i början av maj, Länsrätten har
begärt polishandräckning. L har en tid till socialsekreteraren 23/4. Om L söker sig till Hvilan är det ok att
direktinskriva.

Maj
7 maj
L ringde på eftermiddagen och ville ha numret till sin advokat. Hon hade försovit sig när det skulle vara LVM
förhandling.
8 maj
L ringde och ville ha numret till ett annat boende. Hon kunde inte få det på grund av att vi inte var på plats. Blev
arg och slängde på luren.
9 maj
Socialsekreteraren ringer för att få information om L. Det blir ny förhandling på fredag. Soc. har inga
anteckningar angående alkoholintag sedan den 29 mars, varför ansökan kanske avslås. L har inte varit på Maria
eller hos oss eller blivit lobbad (LOB). Socialsekreteraren fick info om att L medgivit att hon druckit när hon
senast bodde på Hvilan den 11 april. Vi kom fram till att vi i projektet har info som går att använda i rätten då vi
den 17 april. Ser L i mycket dåligt skick på Medborgarplatsens t-banestation. Såg henne igår också, berusad och
bråkade med en man. Faxar över den info vi har till soc.
13 maj
L:s 21 åriga son ringer på och lämnar sitt mobilnummer. Berättar att han är orolig och inte bara kan sitta hemma
utan måste leta efter sin mamma. Sonen har kontaktat SDF, Bostället och polisen och letat överallt.
29 maj
L berättar att hon blivit friad i LVM-förhandlingen, då det (enligt advokaten) funnits brister i utredningen samt
att personal från XX som vittnat till L:s fördel.
L fick info om att hennes son sökt henne på Hvilan vilket skakade om henne.
L har på egen begäran fått en ny handläggare på soc.
30 maj
L utskriven kl 22.00.

Juni
17 juni
Personal från Bostället ringde om plats för L, som ska träffa sin son först. L planerar att komma till Hvilan vid
23-tiden. Kommer överens om att hon kan ringa innan och kolla om det fortfarande finns plats. Hon hördes inte
av.

Augusti
8 augusti
Personal från ett gästhem på Åland ringer och säger att L och hennes pojkvän har slagit sönder hela rummet på
gästhemmet. L har sagt att Hvilan skulle kunna göra något åt det.
L har ringt många gånger till Hvilan under juli och augusti, för att få ett telefonnummer eller bara prata. Låter för
det mesta berusad. Hon har enligt egen uppgift fått det skadestånd hon väntat på efter våldtäkten. Det senaste
hon berättade var att hon och pojkvännen skulle skaffa en husvagn och bo i den tillsammans.
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