
  
NYHETSBREV MAI 2018 

 

 

FOSTERHJEMSKONFERANSEN 2018 

Fosterhjemskonferansen 2018 ble organisert av Norsk Fosterhjemsforening og 

Dialog og Kompetanse, og avholdt 2.-3. mai i Norges Røde Kors konferanselokaler 

i Oslo. Det var to dager fylte med spennende foredrag og diskusjoner. Konferansen 

tok opp utfordringer og løsninger for fosterhjem til barnets beste. Konferansen 

ble avsluttet med en interessant paneldiskusjon som ga innspill på flere 

problemstillinger. De mange forskjellige temaene under konferansedagene viser 

hvilken kompleks og vanskelig verden fosterforeldre, og fremfor alt fosterbarn, 

lever i hver dag.  

Fosterhjemskonferansen ble livestrømmet via Facebook og YouTube, noe som 

mange av våre medlemmer som ikke selv hadde mulighet å delta, satte stor pris 

på. Videoklipp med de ulike foredragene kommer innen kort tid til å bli tilgjengelig 

for våre medlemmer på medlemssiden! 

VI ØNSKER INNSPILL TIL FORSLAG FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 
Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til sitt forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger. 

I denne omgang gjelder det barnevernspedagog-, bioingeniør-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, radiograf-, sosionom-, 

sykepleier- og vernepleierutdanningene. Høringen gjelder følgelig åtte retningslinjer, én for hver utdanning. Les mer 

på vår hjemmeside. Har dere innspill som vi kan ta med oss videre? Skriv til oss på Facebook eller send epost til 

post@fosterhjemsforening.no innen 20. juni! 

 

NOFCA 
NOFCA (Nordic Fostercare Association) er et forum for de nordiske 
fosterhjemsforeninger og organisasjoner som jobber med fosterhjemsarbeid og 
barnevern. Formålet er å utveksle erfaringer for å øke kvaliteten innen området. I 
år deltok representanter fra foreninger og organisasjoner fra Finland, Island, 
Sverige, Danmark og Norge. Tema for konferansen var plassering i slekt og 
nettverk.  I tillegg informerte hvert enkelt land om sitt fosterhjemsarbeid og 
satsningsområder. Svenska socialstyrelsen foreleste om flere av sine 
satsningsområder, blant annet ulike webplattformer samt deres utarbeidelse av en 
håndbok for barneverntjenester som skal brukes ved utredning av fosterhjem. 
Socialstyrelsen fokuserer på langvarige relasjoner, og hvordan behovene i et 
fosterhjem kan endre seg. Sjekk ut kunskapsguiden.se for mer info!  

Norsk Fosterhjemsforening har utbytte av erfaringsutvekslingene i NOFCA og ser 
at vi i Norge har store fordeler ved at vi er samlet i en fosterhjemsforening. Dermed 
får vi større påvirkningskraft enn andre lands organisasjoner.    
Vi ser fram til neste års NOFCA-møte, da Norge er vertsland!  

 

 

 

RAUSHETSPLIKT 
 
 
 
 
 
 
 

Norsk Fosterhjemsforening har 
igangsatt et prosjekt der det 
skal utvikles et kurs for barne-
vernet. Kurset skal være knyttet 
til brobyggerprogrammet og 
skal være verdibasert. Navnet 
på prosjektet er "Raushetsplikt".  
Kurset skal utvikles i samarbeid 
med den interkommunale 
barneverns-tjenesten Molde, 
Midsund, Aukra og Eide 
samt Bufetat i Molde. 

Barnevernsleder i den 
interkommunale barne-
vernstjenesten, Elisabeth 
Rundtom, hadde samlet alle 
sine ansatte da prosjektleder, 
Åse L. Larsen var kommet for å 
informere om tidligere 
brobyggerprosjekter og det nye 
prosjektet der Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) har gitt finansiering.  

Barnevernslederen hadde 
valgt ut fire ansatte ved 
barnevernstjenesten som skal 
sitte i arbeidsgruppen som skal 
utvikle selve kurset. Disse ble 
samlet etter informasjons-
møtet, og dermed var selve 
arbeidet med utarbeidelsen av 
kurset i gang. Norsk 
Fosterhjemsforening er svært 
godt fornøyd med sine 
samarbeidspartnere i Molde. 

 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fosterhjemsforening.no/vi-onsker-innspill-til-forslag-fra-kunnskapsdepartementet/
http://www.kunskapsguiden.se/Sidor/start.aspx

