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• Av:  Morten Johansson og Marit C. Milch,  
Gullhella barne- og familiesenter

Akuttsamtalen  
– Kunnskapsbasert metode- 
utvikling i beredskapshjem

Gullhella barne- og familiesenter er et statlig tiltak (Bufetat) for akutt- og 
familieplasseringer for barn eller familier med barn i alderen 0-12 år. Senteret består 
av en familieavdeling og 26 beredskapshjem, og ligger i Asker. I arbeidet med barn 
plassert i beredskapshjem, har vi utviklet Akuttsamtalen som et samtaleverktøy med 
barn i akutt krise. Samtalen ivaretar barnets behov for å snakke om det som har 
skjedd, barnets behov for å få oversikt over situasjonen og beredskapshjemmets 
behov for å høre barnet og gi barnet informasjon. Vi ønsker i denne artikkelen å dele 
metoden og de erfaringene vi har gjort med bruk av slike samtaler.
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                      Om forfatterne 

•	Marit C. Milch er utdannet sosionom og coach. Hun har 
jobbet mange år som saksbehandler i kommunalt barne-
vern. Siden 2008 har hun vært beredskapshjemskonsulent 
på Gullhella. Milch har hatt et hovedansvar for implemente-
ring av Akuttsamtalen. 

•	Morten J. Johansson er utdannet sosionom og har jobbet blant 
annet i kommunalt barnevern, Norsk Fosterhjemsforening og på 
tidl. Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn. Han har 
publisert en rekke fagartikler og vært medredaktør på Foster-
hjemshåndboka. Siden 2005 har Johansson være avdelings-
leder for beredskapshjem på Gullhella.

Akuttsamtalen  
– Kunnskapsbasert metode- 
utvikling i beredskapshjem

Da vi på Gullhella barne- og familiesenter 
for om lag to år siden oppsummerte 
hvordan beredskapshjem og konsulenter 
snakket med de barna som ble plassert, fant 
vi at dette i stor grad var tilfeldig. Prosjektet 
”Akuttsamtalen” ble derfor iverksatt, med 
intensjon om å utarbeide en metode for 
samtale med barn som blir plassert akutt 
slik at de kan oppleve seg sett og hørt, bli 
stilt en del sentrale spørsmål tidlig i 
plassering og for å gi barna informasjon.

Det er bred enighet om at det er viktig å 
snakke med barn, både om dagligdagse 
tema og om vanskelige og ubehagelige 
tema. Hvordan man skal snakke med barn, 
i hvilken kontekst og hvilken form er det 
imidlertid flere oppfatninger om. I tillegg 
vet vi fra praksis at det er mange voksne 
som snakker med barn, men at disse 
samtalene ofte inneholder lite av betydning 
for barnet utover å være hyggelige samtaler. 
Det er ikke å ta barn på alvor.

Vi baserte oss hovedsakelig på litteratur 
som Øvreeide (2009), Barne- og like-
stillingsdepartementet (2009) og Langballe, 
Gamst og Jakobsen (2010). Vi har også 
skjelt til Kinge (2006) og Ruud (2011) i 
vår ferd mot å utvikle en metodikk som 
kan være passende og god for barn som blir 
plassert akutt.

Resultatet ble en strukturert samtale på 
inntil en halv time, som skal gjennomføres 
kort tid etter at barnet er plassert akutt i 

Metode
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beredskapshjem, og som skal kunne følges 
opp gjennom videre samtaler i løpet av 
oppholdsperioden i beredskapshjemmet. 
Målsettingen var også at samtalen skulle 
kunne gjennomføres av beredskaps-
hjemmene alene etter implementering.

Det ble gjennomført en omfattende 
opplærings- og treningspakke for 
beredskapshjemmene, med individuell 
oppfølging i etterkant.

Hvorfor en akuttsamtale?
Barn som opplever plutselige brudd og blir 
revet opp fra det som kanskje var vondt og 
vanskelig men likevel kjent, har mange 
behov. De er per definisjon i en krise, selv 
om flyttingen for barnet kan ha vært ventet. 
Fra de barna vi har hatt plassert i 
beredskapshjem ved Gullhella gjennom 
snart 30 år vet vi at det de savner mest er 
informasjon. Informasjon som er 
nødvendig for barnet for å skape en 

forståelse av sin situasjon og for å, så langt 
mulig, få oversikt over hva som skjer i eget 
liv. Dette er forutsetninger for å kunne 
eksistere, og en av flere viktige 
forutsetninger for å kunne bearbeide det 
som faktisk er påført barnet av både ytre og 
indre stress, eventuelt også traumer.

Videre har barn uten unntak et behov 
for at det blir satt riktige ord på det de 
faktisk har opplevd. Mange barn som blir 
akuttplassert har fått modifisert 
informasjon fra barnevernstjenesten om 
årsaken til plassering. Noen har foreldre 
som ruser seg, omskrevet til at foreldrene er 
syke. Andre har blitt utsatt for vold, 
omskrevet til at det ikke har vært greit 
hjemme. Slike omskrivninger er i beste fall 
å lure både barnet og seg selv. Barn langt 
ned i alder er fullt i stand til å ta imot og 
eventuelt bekrefte eller avkrefte konkret 
informasjon om årsaken til plassering. 

Akuttsamtalen legger derfor vekt på at 
barnet skal gis tilbud om å snakke om 

situasjonen forut for plassering, selve 
plasseringssituasjonen og hvordan det er å 
bo i beredskapshjemmet.  Det er barnets 
opplevelse av situasjonen som er 
hovedfokus for samtalen.  Barnet skal få 
nødvendig informasjon, og fortrinnsvis 
basert på det som er gjengitt i 
barnevernstjenestens vedtak, eventuelt 
andre situasjonsbeskrivelser som er 
overlevert Gullhella muntlig. Videre skal 
barnet få informasjon om hva det 
innebærer å bo i beredskapshjem, og gis 
muligheten til å stille spørsmål til dette. 
Hensikten med samtalen er å gi barnet 
støtte og bedre forståelse av egen situasjon 
og mulighet til å bearbeide vanskelige 
opplevelser.

En strukturert akuttsamtale skal 
klargjøre situasjonen for barnet og barnet 
skal vite hva som er formålet med samtalen. 
Samtalen skal ha som mål å legge til rette 
for at barnet skal kunne gi åpent uttrykk 
for egne meninger, opplevelser og følelser. 
Barnet skal i størst mulig grad gis god 
informasjon om forhold som gjelder dem 
og deres fremtid. Barnet skal bli sett, hørt 
og tatt på alvor. Dette for i størst mulig 
grad å bidra til å redusere faren for at 
barnet lager sine egne forklaringer og 
konklusjoner, som igjen kan være feilaktig 
og forvirrende for barnet.

Rammer for samtalen
Akuttsamtalen skal foretas raskt etter 
plassering. Dette er vesentlig av flere 
grunner, men hovedbegrunnelsen er at 
barnet snarest mulig, gjerne fra første stund, 
skal få nødvendig og riktig informasjon om 
hvorfor det er i den nye omsorgsbasen. 
Videre skal barnet oppleve å bli hørt. 
Eventuelt om barnet ikke selv ønsker å gi 
uttrykk for noe spesielt skal barnet oppleve 
at de nye omsorgspersonene er tilgjengelige 
og åpne for det barnet til enhver tid måte 
ønske å formidle. Samtalen skal foretas 
innen tre dager etter plassering. Dersom 
barnet plasseres sammen med søsken, skal 
det vurderes om samtalen skal gjennomføres 
med begge sammen eller hver for seg.

Samtalen er faseinndelt, strukturert og 
skal følge den oppsatte mal for oppsett og 
innhold.  Barnet vil på den måten oppleve å 
delta i en prosess tilpasset barnet og de 
temaer barnet er opptatt av. Samtalen er 
tidsavgrenset til ca 30 minutter. Det er 
utarbeidet en mal som skal benyttes ved 
hver akuttplassering og tilnærmet likt av alle 
beredskapshjem. Samtalen vil i etterkant bli 
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evaluert med barn og beredskapshjem, 
deretter med beredskapshjem og konsulent. 

Akuttsamtalen skal være viktig. Det er 
derfor vesentlig at alle andre aktiviteter, 
avtaler m.v. er ryddet unna i forkant av 
samtalen. Telefonen skal være avslått og 
man skal legge samtalen til et tidspunkt der 
man er relativt trygg på at det ikke kommer 
forstyrrende elementer inn i samtalen. I 
tillegg til dette skal samtalen ikke foretas på 
barnets rom eller i forbindelse med en 
lekesituasjon. Selve samtalen er organisert 
som et «møte», der man samles rundt et 
bord. Barnet kan eventuelt ha ark og 
tegnesaker. Det er vesentlig at det er så få 
forstyrrende elementer som mulig.

Beredskapshjemmet har som regel med 
seg en mal for samtalen samt noe å notere 
på dersom det skulle bli behov for det. For å 
skape gjensidighet og likevekt i samtalen 
kan det derfor være hensiktsmessig at også 
barnet har noe å skrive/tegne på.

Faseinndelingen i samtalen er viktig. 
Dette gir struktur, og bidrar til at 
samtaletemaene kommer i ”riktig” 
rekkefølge. Samtalen har en strukturert og 
terapeutisk form og det er således vesentlig 
at alle temaer er berørt. Det er også gjort en 
vurdering av rekkefølgen på temaene i 
samtalen, slik at disse så langt det er mulig 
skal følge den prioritering det antas barnets 
oppmerksomhet også har. Avslutningsvis 
skal samtalen avrundes og lukkes av 
beredskapshjemmet. Dette for å unngå det 
vi har sett i så alt for mange samtaler med 
barn – at noe blir hengende igjen uten at 
dette er snakket om eller lagt planer for å 
bringe videre.

Innholdet i samtalen
Samtalen skal være tilpasset barnets 
utviklingsnivå. Det betyr at beredskaps-
hjemmene er øvet i å snakke med barn i 
ulike aldersgrupper med et ordvalg og på 
en måte de vil være i stand til å forstå. Av 
hensyn til barnet er det nyttig å ta 
utgangspunkt i barnets eget språk i 
samtalen, det vil si benevnelse og 
gjentagelse av ord og uttrykk som barnet 
bruker til å formidle seg. Når det er behov 
for oppfølgende eller hjelpespørsmål, skal 
beredskapshjemmet søke å unngå ledende 
spørsmål eller spørsmål som kan virke 
hemmende på samtalen. Når samtalen 
stopper opp eller sporer av, er beredskap-
shjemmene trent i å takle taushet, 
eventuelt å snakke om andre barns 
opplevelser og erfaringer med å bli flyttet 
til beredskapshjem.      

Det er utarbeidet et veiledningsnotat 
for samtalen, som angir både rammer og 
innhold, og som også gir råd om hvordan 
man skal gripe samtalen an samt hva man 
kan forsøke dersom samtalen stopper opp. 
Til veiledningsnotatet er det også laget en 
kort oversikt over hemmende og frem-
mende ord, uttrykk og spørsmålsstillinger, 
som tips til beredskapshjemmenes 
forberedelse til samtalen.

Samtalen skal avklare følgende 
forhold:
A.  Hvordan akuttsituasjonen/flyttingen 

var for barnet, herunder faktisk konkret 
hjemmesituasjon, samt hva som utløste 
akuttplasseringen. Hvordan barnet 
opplevde denne situasjonen, med alle 
følelsesnyanser. Dersom beredskaps-
hjemmet besitter konkret informasjon 

om hvilke reaksjoner, hvor vanskelig 
akuttsituasjonen var for barnet, skal 
dette settes ord på dersom barnet ikke 
gjør det selv.

B.  Familie og nettverk – hvem de er og 
planer for samvær m.v. 
En enkel, muntlig kartlegging av 
barnets familie og nettverk, hvem som 
er viktige for dem gitt den situasjonen 
de er i akkurat nå. Hvilke ønsker barnet 
har om å treffe noen i familie/nettverk 
og hva som eventuelt allerede er 
planlagt ved inntak.

C.  Hva som skjer den nærmeste fremtid 
– konkret informasjon. 
Hvordan livet ser ut i beredskaps-
hjemmet, rutiner, regler, hvem som  
kan tenkes å komme på besøk, planer 
for tiden fremover. Eventuelt skole/



6  Fosterhjemskontakt 3/12

barnehagebytte, besøk på skole, avtaler 
med lege, BUP og andre. Samtaler med 
barnevernstjenesten osv.

D.  Hvordan barnet har det nå. 
Mulighet for barnet til å gi uttrykk for, 
både kognitivt og følelsesmessig, 
hvordan det opplever situasjonen her 
og nå. Hva som er bra eller utfordrende 
i beredskapshjemmet, hva barnet 
tenker spesielt på, hva barnet har behov 
for av trøst, nærhet, avstand.

E.  Hvilke tanker og ønsker barnet har, her 
og nå – og fremover. 
Enkel kartlegging av barnets ønsker og 
hva det er opptatt av mht kontroll over 
egen situasjon. Hvilke ønsker barnet 
har for tilrettelegging og ivaretakelse i 
beredskapshjemmet, og hvilke spørsmål 
barnet har til barnevernstjenesten eller 
andre, som beredskapshjemmet skal 
formidle videre.

Dersom barnet i liten grad klarer eller 
ønsker å formidle seg i samtalen, skal 
barnet ikke presses til å si noe. 
Beredskapshjemmet skal likevel gi den 
nødvendige informasjon om hva man på 
dette tidspunktet vet, både om årsak til 
akuttplassering, hvordan denne skjedde og 

om hva som skal skje fremover. Barnet vil 
da ha mulighet til å ta inn informasjonen, 
eventuelt korrigere denne samt stille 
nødvendige spørsmål. I tillegg er et 
virkemiddel fra beredskapshjemmets side å 
gi barnet en bekreftelse på at det er 
velkomment og at beredskapsmor/-far er 
opptatt av barnet.

Erfaringer med akuttsamtalen
Ved Gullhella barne- og familiesenter har 
vi i løpet av det siste halvannet året 
gjennomført akuttsamtalen med om lag 
100 barn i alderen 3-14 år. Innledningsvis 
ble samtalene gjennomført av konsulent-
ene, med beredskapshjemmene til stede og 
gradvis har beredskapshjemmene selv 
overtatt oppgaven som den som leder 
samtalen med barnet. Noe mindre enn en 
tredjedel av samtalene er gjennomført i 
møterom på Gullhella, mens de resterende 
samtalene er gjennomført i beredskaps-
hjemmene.

Erfaringene med akuttsamtalen så langt 
er jevnt over gode, og vi vil her gjøre rede 
for hvilke positive effekter og hvilke 
utfordringer vi har identifisert så langt i 
utviklingen av metodikken. 

Mer fokus på å snakke med 
barn
En positiv effekt av prosjektet var at både 
beredskapshjem og konsulenter fikk fullt 
fokus på at det å snakke med barn er 
nyttig. Videre at det ikke er tilstrekkelig å 
snakke med barnet, men at det er av 
avgjørende betydning at man har en plan 
om hva man ønsker å snakke om, hvordan 
man bør gjennomføre samtalen og at dette 
i sin tur genererer flere samtaler om både 
hverdagslige og vanskelige tema mellom 
barnet og beredskapshjemmet.

Det er fortsatt stor forskjell på bered-
skapshjemmene med hensyn til hvor 
bekvemme de er i å samtale med barn  
om potensielt vanskelige tema, men det  
er ikke lenger en diskusjon om nytten av 
det.

Tryggere barn?
Vi har intet forskningsmessig belegg for å 
hevde at de barna som har gjennomgått 
akuttsamtalen er tryggere enn de som  
ikke har det. Imidlertid er tilbake-
meldingene fra beredskapshjemmene at  
de barna som allerede er snakket med 
gjennom en slik samtale, oftere kommer 
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tilbake til temaene fra denne samtalen  
eller bruker teknikkene fra samtalen i 
andre sammenhenger. Det kan synes  
som om samtalen for enkelte også kan 
bidra til økt åpenhet om hva de har  
vært gjennom. Enkelte barn har også  
bedt om at det gjennomføres en 
tilsvarende samtale med dem på et senere 
tidspunkt i beredskapshjemsplasseringen, 
der det er noe de lurer på eller der de selv 
har noe viktig å formidle.

Barnet tilbys tilgjengelighet og 
oppmerksomhet
Gjennom akuttsamtalen formidler 
beredskapshjemmet tydelig, og gjentatte 
ganger at det er interessert i hva barnet har 
å fortelle, hvordan barnet har det, og gir 
stort rom for å la barnet formidle seg 
dersom det selv ønsker det. Uansett om 
barnet ønsker å fortelle og snakke eller om 
det ikke ønsker det, blir barnet bevisstgjort 
at noen er opptatt av det. Barnet skal 
gjennom akuttsamtalen oppleve at 
beredskapshjemmet virkelig bryr seg, og 
det vi ser hos det enkelte barnet i våre 
beredskapshjem etter innføring av 
akuttsamtalen, kan tyde på at det er 
oppnådd.

Bedre informasjon om barnets 
opplevelser
Akuttsamtalen har ført til at beredskaps-
hjemmene raskere får informasjon fra 
barnet om hvordan det har opplevd det å 
bli akuttplassert. Mange barn har fortalt 
hva som faktisk har skjedd, eller sin 
versjon av selve akuttplasseringen. Dette er 
til dels dramatiske historier, som har gitt 
beredskapshjemmene et meget godt 
utgangspunkt for å trygge, samtale med og 
ivareta de plasserte barna. Der barnet ikke 
selv har ønsket å formidle noe fra 
akuttplasseringen, har beredskaps-
hjemmets beskrivelse av denne (så langt 
man har informasjon om) gitt barnet en 
bekreftelse på at det som har skjedd ikke 
er barnets egen hemmelighet. Barnet har 
også hatt mulighet til å korrigere historien, 
og vi ser at flere har benyttet denne 
anledningen.

Den voksne er en tydelig leder
Det at samtalen gjennomføres i alle 
plasseringer med barn over tre år, samt at 
det er nokså stram regi på praktisk 

gjennomføring av samtalen, har vært 
positivt. Det har ført til at beredskaps-
hjemmene selv har opplevd seg som den 
som tar ansvar når noe er vanskelig, og 
dermed blir tydelig som leder. Dette er  
for så vidt ikke noe nytt for beredskaps-
hjemmene, men de er vant til å ta slik 
ledelse når det gjelder forhold som  
handler om aktiv omsorg, trøst, grenser 
m.v. og ikke i like stor grad som 
samtalepartner. Tidligere bar samtalene 
om vanskelige tema mellom beredskaps-
hjemmet og barnet mer preg av samtaler 
rundt middagsbordet, i bilen eller som 
innskutte bisetninger mens begge parter 
holdt på med noe annet. Akuttsamtalen 
har bidratt til tydeligere ledelse fra 
beredskapshjemmene overfor barna. Dette 
gjelder også beredskapshjemmets ansvar 
for å lukke samtalen, slik at denne 
avsluttes på en, for begge parter, ryddig 
måte.

Utfordrende 
implementering
Opplæring og implementering av 
samtalen har vært utfordrende for 
både beredskapshjem og 
konsulenter. Dette primært fordi 
beredskapshjem har barn plassert 
over kortere og lengre tidsrom,  
og at det var mange 
beredskapshjem som ikke 
fikk gjennomført 
samtalen før lang tid 
etter opplærings- og 
øvelsesperioden. Dette 
antas imidlertid å ha 
blitt kompensert noe 
ved at konsulentene, 
som gjennomførte 
en rekke samtaler, 
enten var til stede 
eller gjennomførte 
samtalene med 
beredskapshjem-
met til stede den 
første gangen.

En annen 
utfordring har vært 
at beredskaps-
hjemmene kan bo 
inntil to timer unna 
Gullhella. Med korte, 
selvpålagte frister for 
gjennomføring av 
akuttsamtalen, skapte dette 
en del logistikkutfordringer 

når konsulentenes avtalebøker ofte var 
fulle.

Kan man snakke med barn om 
alt?
Ja, vi mener at man kan snakke med barn 
om alt, og fremfor alt det meste dramatiske 
og altoverskyggende som skjer i barnets 
eget liv. Vi er ikke alene om å mene dette, 
men opplever likevel at mange også innen 
vårt eget felt synes det er vanskelig å snakke 
med barn om vanskelige tema. Tilpassede 
samtaler hvor man tar hensyn til barnets 
alder og fungering er viktig for barn, og gir 
dem langt bedre hjelp enn om vi voksne 
bidrar til å opprettholde hemmeligheter 
eller bygger oppunder fantasiene.

Beredskapshjemmene våre er blitt langt  
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dyktigere på å snakke med barn om at de 
 blir slått, utsatt for overgrep, neglisjert, 
sviktet, har traumer m.v. gjennom 
akuttsamtalens fokus på hvordan dette kan 
gjøres.

Avslutning
Akuttsamtalen i den form Gullhella 
barne- og familiesenter har utarbeidet den, 
har vist seg som en god metodikk for 
samtaler med barn i krise. Samtalen har gitt 
akuttplasserte barn rask oversikt og 
informasjon. Barna får i tillegg en mulighet 
til å formidle seg til voksne som leder dem 
inn og ut av de vanskelige temaene. Det 
har videre hatt god effekt på utvikling av 
samtalekompetanse i beredskapshjemmene. 
Vi tør påstå at vi med dette har tatt de 
barna som plasseres i beredskapshjemmene 
våre langt mer på alvor. 
Det er mange måter å samtale med barn på. 
De siste årene har det vært stort fokus på de 
ekstremt strukturerte, avdekkende 
samtalene. Dette har det vært behov for, og 
vi ser at det har hatt betydelig effekt på 
spesielt førstelinjens arbeid med barna. 
Imidlertid vil vi hevde at det er nødvendig 
med langt større bredde i ulike 
samtaleformer til ulike formål. 
Akuttsamtalen er en type samtale, som gir 
oversikt og opplevelse av noen grad av 
kontroll i nuet. En annen samtaleform er 
livssøylesamtalen (Johansson og Marum 
2010) – som setter livet i perspektiv, gir 
oversikt på et annet plan og er langt mindre 
strukturert. I henvisningene i denne 
artikkelen vil man også kunne finne andre 
samtaleformer, men vi imøteser med 
spenning flere samtalemetoder utviklet av 
praktikere og praksis.

Når det gjelder samtaler med barn 
plassert i beredskapshjem og fosterhjem, ser 
vi at det ville være formålstjenlig å  
gjennomføre en strukturert samtale blant 
annet i forbindelse med overføring til 
fosterhjem. I forbindelse med innflytting i 
fosterhjemmet kunne en akuttsamtales 
form og innhold, med noen tilpasninger, 
passet godt for å bidra til å gi oversikt for 
barnet, samt være et godt grunnlag for 
barnet og fosterforeldrene for å kunne 
snakke videre sammen. Tilsvarende vil man 
kunne tenke ved tilbakeføringer til foreldre 
og i andre situasjoner/overganger barn i det 
offentliges omsorg kommer i.

Vi mener å ha utformet en metodikk 
som i en krisesituasjon ivaretar barnets 
behov for å formidle seg, samtidig som  

det ivaretar behovet for informasjon og  
gir en opplevelse av å være viktig. Med 
akuttsamtalen bruker beredskapshjem-
mene kunnskapsbasert og praksis- 
utviklet metodikk i kommunikasjon  
med barn om det som virkelig gjelder  
når det virkelig gjelder!
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