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Barne- og familieetaten

o

0

kommune

Bamevernets

Oppfølgning
Barnevernets

akuttinstitusj on for ungdom

av rapportens

anbefalinger

akuttinstitusj on for ungdom har gjennomgått

hensiktsmessige

forbedringer

1) lnntaksrom

besøksrapporten

og har iverksatt

etter anbefalingene.

på skjermet enhet er blitt malt for å skape en bedre romfølelse.

Det er også

satt inn en sofa, og det anskaffes plakater for å gjøre rommet mer imøtekommende.

2)

Det gjøres individuelle
de tilfellene

vurderinger i hva som vil være tilstrekkelig

hvor det blir vurdert som nødvendig

prosedyren

for dette informert og gjennomgått

å gjennomføre

på personalmøte.

er også distribuert til alle ansatte, og den er nedskrevet
Denne prosedyren
hovedfokus

3)

ungdommen
har ønsket

4)

av eiendeler.

er

Denne informasjonen

i Rutine for kroppsvisitasjon.
likt og hvor

verdighet.

har utarbeidet en prosedyre som ivaretar ungdommens

gjennomsøkning

I

full kroppsvisitasjon

medfører at full kroppsvisitasj on utføres tilsvarende

er å ivareta ungdommens

Institusjonen

kroppsvisitasjon.

medvirkning

Det innebærer blant annet at det dokumenteres

er blitt involvert i prosessen

og at det skal fremkomme

i

hvordan

om ungdommen

å være med eller har avslått.

I de tilfellene

hvor politiet frakter ungdom til institusjonen

skal ikke politiet inn på

enheten. 1 helt særskilte tilfeller hvor det er behov for ytterligere politibistand
vurderingene
journalsystem

og begrunnelsene

for dette dokumenteres

og i tvangsprotokoll.

nøye i institusjonens

skal
interne

Det jobbes videre med å forbedre samarbeidsmtiner

for bistand ved inntak i institusjon mellom barnevern og politi.

5)

Anbefalingene

om å sikre bedre dokumentasjon

tema på personalmøter.

Barne-

og familieetaten

Bamevemets

akuttinstitusjon

Nedskrevne

vedrørende

rutiner for hvordan inntakssamtaler

Besøksadresse:
for ungdom

inntak og samtale har vært

Jutulveien

17

0853 OSLO

Telefon:

og informasjon

23429000

har foregått

er under utarbeidelse

velkommenbrosjyren

6)

Ungdommens

rett til medvirkning

Forandringsfabrikken.
Sivilombudsmannen
ungdommens

er et satsningsområde
fokusområde

Institusjonen

hatt fokus på hvordan

på institusjonen

med. I forkant

hva de ønsker å formidle
Ved møter utenfor

personalet

og ledelsen

på møter som omhandler
med ungdommens

av disse møtene

har personalet

og om de er i behov at personalet

Institusjon

og personalet

har utarbeidet

en rutine for hvordan

skal ivareta ungdom

Haarstad

(Cd/«HM

ungdommens

er alltid

snakket med ungdommen
deltar som en støtteperson.

kan delta. I tilfeller

informasjon

institusjonen

GMX

Avdelingsleder

2

fra

sak. Ved

har vi etterkant

som er vitne til tvang.

13.06.17

Kathrine

og besøket

av rapporten
hvor det

fra ungdommen

å formidle.

omsorg konkret

Oslo

fagkonsulent

og har vært

kan fremme

bamevemtjeneste

huset som ikke er i regi av institusjonen

ikke er mulig innhenter

7)

og

Mitt Liv i regi av

av dette samarbeidet

hatt fokus på vårt ansvar for å initiere til at ungdommen

de ønsker

for institusjonen

i prosjektet

har i etterkant

behov for deltakelse

samarbeidsmøter

Infonnasjonsmaterialet

er under revidering.

valgt ut som et av institusjonens

ungdommen

og skal implementeres.

i lys av traumesensitiv

om hva

