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Svar på oppfølging av Sivilombudsmannens anbefalinger etter besøk 20.-21. mai 
2019 

Vi sier til brev av 17. desember 2019 fra Buskerud og Vestfold ungdomssenter akutt, 
avdeling Barkåker. I brevet orienterer institusjonen om sin oppfølging av 
Sivilombudsmannens anbefalinger gitt i besøksrapport som ble publisert 15. oktober 2019. 
Rapporten bygger på besøk gjennomført 20.-21. mai 2019. 

Svaret viser at institusjonen har arbeidet grundig med å følge opp anbefalingene. Blant 
annet er isolasjonsrommet avskaffet. I lys av de funnene vi gjorde under besøket, anser vi 
dette som et godt og viktig tiltak. Det oppgis også at ytterdørene har fått nye låser som kan 
låses opp uten nøkkel innenfra, men ikke utenfra.  

I vår rapport anbefalte vi en helhetlig gjennomgang av mulige årsaker til den høye bruken av 
tvang ved Barkåker. Institusjonen formidler at en slik gjennomgang har blitt gjennomført, og 
vil arbeides videre med. I tillegg trekker institusjonen fram at Bufetat region sør har iverksatt 
ekstern veiledning og opplæring i avdelingen ved en psykologspesialist. Veiledningen vil 
være intensiv i en oppstartsperiode, deretter ukentlig. Mandatet for veiledningen synes 
omfattende, og beskrives som «en helhetlig tilnærming til det miljøterapeutiske arbeidet 
ved institusjonen». Institusjonen viser til at flere av temaene har relevans for anbefalingene 
fra vår rapport, blant annet «hvordan bruke og forstå rettighetsforskriften i praksis» og 
«traumebevissthet når det er mest utfordrende (f.eks. ved utagering)». Veiledningen vil også 
inkludere en gjennomgang av institusjonens rutiner og andre dokumenter, slik som 
institusjonsplan og husordensregler.  

I vår rapport kom vi med en anbefaling om at institusjonen bedre bør sikre at 
begrensningsvedtak vurderes kontinuerlig, og at denne vurderingen dokumenteres. 
Institusjonen beskriver at det pågår et arbeid med å definere rutiner for begrensningsvedtak, 
inkludert en beskrivelse av hvordan slike kontinuerlige vurderinger skal gjøres og 
dokumenteres. Vi ber om å få oversendt den nye rutinen når den foreligger.  

Utover ovenstående avslutter vi med dette oppfølgningen av besøket. Et eventuelt nytt 
besøk vil bli gjennomført når Sivilombudsmannen vurderer dette som hensiktsmessig.  
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 For ombudsmannen  

 Helga Fastrup Ervik 
avdelingssjef 

 

  Jannicke Godø 
seniorrådgiver 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift. 
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