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SKJERMET AVDELING: På den psykiatriske ungdomsinstitusjonen Bjerketun i Bærum ble den nå 15 år gamle jenta holdt på skjermet avdeling under
strengt sikkerhetsregime. Psykiaterne mente hun måtte ut av institusjonen og over til barnevernet for å få behandling. Foto: TORE GURIBY

Flyttet fra psykiatrien til barnevernet med «meget
alvorlig tilstand»
Den alvorlig syke jenta trengte behandling, mente Bjerketun psykiatriske ungdomsinstitusjon. Derfor ville de
ha henne ut.
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Psykiaterne mente 15-åringens tilstand var både «meget alvorlig og
sammensatt». Derfor mente legene at det var best at jenta ble
flyttet ut av den psykiatriske institusjonen – og til
barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen.
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Det går frem av en fersk rapport om barnevernets behandling av
den 15 år gamle jenta.
I dag sitter den 15-åringen fengslet, siktet for å ha drept
sosionomen Anna Kristin Gillebo Backlund (30) natt til 28. oktober.
Gillebo Backlund ble både kvalt og knivstukket.
LES OGSÅ: Barnevernsjef: Overrasket og lettet

Strengt sikkerhetsopplegg
På den psykiatriske institusjonen Bjerketun på Tanum levde jenta
på såkalt skjermet avdeling, under et strengt sikkerhetsregime, med
svært begrenset kontakt med andre beboere.
Jenta har selv opplyst på sosiale medier at de ansatte hele tiden
skulle ha henne under oppsyn. Derfor ble døren til rommet hennes
fjernet. Det eneste stedet hun fikk ha stengt dør, var på toalettet.
Selv da banket de ansatte på hvert femte minutt.
LES MER: Drapssiktet kjørt i bil til Bergen
Etter flere rømningsforsøk, hvorav minst ett vellykket, ble hun
fotfulgt av tre ansatte når hun var utendørs. Pleierne fikk blant
annet en instruks som sa at minst én måtte gå bak jenta, dersom
hun skulle gå gjennom trange passasjer.
Til tross for det strenge regimet var jenta involvert i voldsepisoder
mot ansatte. Det har politiet tidligere bekreftet.

Måtte flyttes
Høsten 2012 konkluderte Bjerketun likevel med at jenta måtte
flyttes. Begrunnelsen var at hun trengte «en trygg og egnet
omsorgsbase, før hun kunne få behandling.»
LES OGSÅ: Ny forskrift skal styrke sikkerheten for ansatte
Barnevernet i Bærum hadde omsorgen for jenta. Dermed ble det
opp til barnevernet å finne et egnet sted for henne – i samarbeid
med psykiatrien.
Valget falt på behandlingsinstitusjonen Små Enheter i Vollen.
Den ble ansett for å være best egnet.
Gjennom en rekke møter ble overføringen planlagt. Bemanningen
ved Små Enheter ble forsterket, etter anbefalinger fra overlegen
ved Bjerketun. Fagfolkene på Bjerketun mente at jenta var i positiv
utvikling og moden for å bli flyttet ut.

Drept: Anna Kristin Gillebo Backlund FOTO: PRIVAT Foto: PRIVAT

Da jenta til slutt ble overført høsten 2013, kom psykiatrien til kort.
Jenta hadde liten lyst på behandling.
Sommeren 2014 ble politiet tilkalt til Små Enheter. Den gang truet
den da 14-årige jenta politiet med et våpen. Få måneder etter ble
jenta siktet for drap.

Barnevernet frikjent
I etterkant har Fylkesmannen i Oslo og Akershus lurt på hvorfor jenta ikke ble
boende på Bjerketun eller en annen heldøgns psykiatrisk institusjon.
Nå konkluderer Fylkesmannen med at barnevernet i Bærum har gitt jenta
forsvarlig oppfølging. Og at hverken psykiatrien eller Små enheter hadde gitt
barneverntjenesten informasjon som tilsa at hun burde vært flyttet til et annet
sted.
Parallelt med granskningen av barnevernet har Fylkesmannen også gransket
psykiatrien. Hvordan den granskningen ender, er ennå ikke kjent.
Les mer om: kriminalitet og rettsvesen psykiatri Vollen Vollen-drapet nyheter
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I kjent norsk stil er det ingen som ansvarlig gjøres..... tror dette
systemet folk er så dumme at dette ikke gjennomskues? Dette er
arven etter sosialistisk snillistisk naiv tenkning. Nå er det på høy tid
ansatte i psykistri og barnevern blir stilt for retten for sin grove svikt i
kunnskap og omsorg. Dette er oﬀentlig ansatte lovbrytere.
Svar · Liker · Ikke følg innlegget lenger · for 5 sekunder siden
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Selvfølgelig er barnevernet frikjent i saken. De er alltid uten skyld når
de tvangsfjerner barn fra sin familie, venner, skole og nærmiljø - for å
plasseres på sperret adresse på andre kanten av landet til de er 18 år.
Gjerne kun på mistanke om omsorgssvikt. Les Jørgen Stueland's
kronikk om hva barnevernets handlinger egentlig handler om.
Utdrag :
"Hun ble revet bort fra mammas ømme kyss da hun var 13 år gammel.
Nå er hun 18. Hun har bodd 13 forskjellige steder i løpet av disse
årene. På institusjoner, i forskjellige fosterhjem. Det er alle disse
menneskene, disse voksne i alle disse husene. Hun har aldri talt dem.
De var så mange. Og alt de så, alt hun lot dem se, var de ytre
manifestasjonene av fortvilelsen hennes. Hun forbannet dem, skjelte
dem ut, slo dem, var uregjerlig og uforståelig lite menneske. Hun var
som en røyskatt i bur, livredd, og det eneste våpenet hun hadde var
fortvilelsen og det voldsomme sinnet."
http://mobil.oa.no/Mammas_kyss_p__panna-5-35-6
1193.html#/responses/14009435
Svar · Liker · Følg innlegget · for 20 timer siden
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