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Svar på oppfølging av Sivilombudsmannens anbefalinger etter besøk 18.– 20. 
september 2018 

Vi sier til brev av 10. mai 2019 fra Buskerud, Vestfold og Telemarks behandling ungdom, 
avdeling Skjerfheim. I brevet orienterer institusjonen om sin oppfølging av 
Sivilombudsmannens anbefalinger gitt i besøksrapport som ble publisert 5. februar 2019. 
Rapporten bygger på besøk gjennomført 18.-20. september 2018. 

Skjerfheim gir en systematisk og grundig beskrivelse av hvordan de jobber med å følge opp 
anbefalingene, både på ledernivå og i hele personalgruppen. Institusjonen har også sammen 
med Statsbygg avtalt at «sluserommet» skal utbedres og pusses opp i løpet av 2019.  

Sivilombudsmannen merker seg at Skjerfheim er i en prosess der de jobber med nye rutiner 
og praksis, deriblant oppdatering og revidering av institusjonsplan og rutinehåndbok, men 
også opplæring og implementering av felles verktøy og metode i behandlingen. Kollektivet 
understreker selv at det er  

«viktig å se at personalhåndbokas beskrivelser i seg selv ikke vil kunne sikre gode 
holdninger og verdier i personalgruppa. Rutiner, forutsigbar praksis, medvirkning og 
refleksjon vedtas ikke, men må kontinuerlig trenes på. Skjerfheim vil som beskrevet i 
dette svar jobbe videre med å systematisere veiledning og opplæring av 
personalgruppa.» 

Skjerfheim beskriver en rekke tiltak for i større grad å jobbe systematisk med forebygging av 
bruk av alle typer tvang, både på institusjonen generelt og sammen med ungdommene. 
Sivilombudsmannen merker seg spesielt at «tvangsbruk så langt det lar seg gjøre skal drøftes 
med ungdommen før iverksettelse». 

Videre ser vi positivt på at Skjerfheimkollektivet har stoppet bruken av § 22 i 
rettighetsforskriften til å gjennomføre innkjøringsleir og behandlingsrelaterte turer, og at de 
nå sikrer medvirkning og frivillighet fra ungdommenes side.  

Når det gjelder anbefalingen om at «institusjonen bør sikre at begrensinger i 
bevegelsesfriheten kun gjennomføres på institusjonen» utrykker kollektivet at dette er svært 
utfordrende. Vi viser her til at det i rapporten ble beskrevet tilfeller der ungdom ble tatt med 
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til hytter/hus som ikke var kvalitetssikret eller godkjent som en del av institusjonen, og at 
Sivilombudsmannen ikke kan se at § 22 kan benyttes til å begrense noens bevegelsesfrihet 
på slike steder. Videre beskriver vi den risikoen det innebærer å begrense noen 
bevegelsesfrihet på steder som er fullstendig atskilt fra resten av institusjonen, selv om det 
gjelder steder som er kvalitetssikret.  Det vil være institusjonens ansvar å sikre at 
ungdommens bevegelsesfrihet ikke begrenses på en slik måte at ungdommen i realiteten 
isoleres fra de andre beboerne, utover i akutte faresituasjoner. I Barne-, ungdoms-, og 
familiedirektoratet sin Tolkningsuttalelse - bruk av ufrivillige turer som terapeutisk 
virkemiddel i behandling på barneverninstitusjoner, fra mars 2019, omtales bruken av § 22 
innenfor og utenfor institusjonsområdet mer inngående. 

Vi avslutter med dette oppfølgningen av besøket. Et eventuelt nytt besøk vil bli gjennomført 
når Sivilombudsmannen vurderer dette som hensiktsmessig. 

 

 For ombudsmannen  

 Helga Fastrup Ervik 
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