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• Jill–Anita Støyva Slungaard, 
fostermor og miljøterapeut 

Min studie
I denne artikkelen vil jeg kort presen-
tere noen funn fra mitt mastergradspro-
sjekt med temaet «Brudd i fosterhjem». 
Det kan være flere grunner til at foster - 
hjemsplasseringer opphører. Det kan 
være at ungdommen når myndighets-
alder og omsorgen opphører eller at til - 
bud om eventuelt ettervern ikke ønskes 
av ungdommen selv. Plasser ingen kan 

opphøre hvis vedtaket om omsorgs-
overtakelse oppheves, eller om plasser-
ingen er et hjelpetiltak og foreldrene 
ikke ønsker at barnet skal bo i foster-
hjemmet lenger. Barnevernstjenesten 
kan, ut fra hensynet til barnets beste, 
flytte barnet fra et fosterhjem. Foster-
foreldre kan, med en 3-måneders opp-  
sig elsestid, avslutte fosterhjemsopp-
draget sitt (BLD, 2015). Det er de 
sistnevnte jeg har hatt fokus på i denne 
studien. Problemstillingen i masteropp-
gaven lyder som følgende: «Hvilke   
erfar  inger og behov har fosterforeldre som 

har sagt opp avtalen med barneverns
tjenesten?»

Jeg har brukt samarbeidsperspektivet 
som teoretisk tilnærming til temaet. 
Dette perspektivet handler i denne stu - 
dien om betydningen av blant annet 
sam arbeid, kommunikasjon og tillit. 
Det jeg legger til grunn i begrepet sam - 
arbeid i denne studien handler om hvor - 
dan barnevernstjenesten og foster for - 
eldre samhandler rundt ulike forhold 
knyttet til et felles ansvar for å gi god 
omsorg og utviklingsstøtte til barn og 
unge under offentlig omsorg. 
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Studien baserer seg på et empirisk 
materiale som er innhentet gjennom 
kvalitative intervju med 12 informanter. 
Fosterforeldre har vært mine infor man - 
ter og deres fortellinger ligger til grunn 
for min analyse og tolkning. Studiet 
knytter seg til en fenomeno logisk og 
hermeneutisk vitenskapstradisjon der 
fosterforeldres erfarings- og opplevelses-
verden, samt tolkning og meningsskap-
ing står i fokus. Studien kan bidra til økt 
kunnskap om foster foreldres opplevelse 
og behov i forhold til oppsigelse av foster - 
hjemsavtalen.  Denne studien er knyttet 

opp til foster hjemsarbeid der formålet er 
å formidle fosterforeldres egne opplevel-
ser og tanker rundt det å ha sagt opp en 
foster hjemsavtale. Ved å sette søkelys på 
fosterforeldrenes erfaringer kan det gis 
viktige innspill til etatene fosterfor-
eldrene samarbeider med og utfører sine 
oppdrag for, og for utviklingen innen 
fosterhjemsomsorg.

Fosterhjemsavtalen
Når et barn blir plassert i fosterhjem 
etter vedtak om omsorgsovertakelse, jf. 
barnevernloven §4-12 og §4-8, skal 

barnevernstjenesten og fosterforeldrene 
inngå skriftlig avtale om barneverns-
tjenestens og fosterforeldrenes forplikt-
elser. Avtalen skal inngås og under-
tegnes, både av barnevernstjenesten og 
fosterforeldrene, før barnet plasseres i 
fosterhjemmet (Ofstad, K og Skar, R, 
2009). 

Barnevernstjenesten har ansvar for å 
gjennomgå hvert enkelt punkt i foster - 
hjemsavtalen med fosterforeldrene, 
samt å opplyse om hvordan den tolker 
både sine egne og fosterforeldrenes for - 
pliktelser etter avtalen. Avslutningsvis 

Hvilke erfaringer og behov har fosterforeldre som har sagt opp 
avtalen med barnevernstjenesten? 

Brudd  
i fosterhjem

Relasjoner
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regulerer fosterhjemsavtalen hvordan 
man skal forholde seg ved opphør av 
avtalen (BLD, 2004).

Under barnevernstjenestens forplikt-
elser gis det blant annet en detaljert 
oversikt over hvilke utgifter barneverns-
tjenesten skal dekke samt plikt for 
barnevernstjenesten til å vurdere til - 
førsel av ekstraressurser eller forsterk-
ningstiltak dersom fosterforeldrene 
melder fra om behov for dette. Videre 
plikter barnevernstjenesten å informere 
fosterforeldrene om deres juridiske 
rettig heter, blant annet deres rettigheter 
etter barnevernloven og forvaltnings-
loven. Under fosterforeldrenes forplikt-
elser listes opp deres forpliktelser i for - 
hold til barnet og barnevernstjenesten, 
barnets foreldre, tilsynsfører og andre 
(BLD, 2004). 

Ulvik (2007) skriver at fosterfor-
eldreoppdraget gjennom årene har blitt 
endret; kompetansekrav og mer profe - 
sjonalisering har vist seg nødvendig for 
å ivareta omsorgsbehovet flere foster-
barn har. Fosterhjemsomsorg handler 
mer om behandling og terapi enn 
tidligere der fosterforeldrerollen blir 
betraktet som innsatskrevende, kompe-
tanse-, og kunnskapsbasert arbeid 
(ibid). Bunkholdt (2010) mener også at 
fosterforeldrerollen er på vei til å for - 
andre seg, fordi fosterbarn har så store 
og sammensatte utfordringer at foster-
foreldrenes oppgave endrer seg fra en 
foreldrerolle til en miljøterapeutrolle.  

Likeverdige 
samarbeidspartnere?
Midjo (1997) skriver at det er ulik 
erfaring blant fosterforeldre når det 
gjelder i hvilken grad de blir anerkjent 
som samarbeidspartnere. At fosterfor-
eldrene opplever å være del av et team, 
kan bidra til å øke både kvalitet og den 
gleden de har av å gi omsorg til foster-
barnet. Opplevelse av samarbeid, 
engasjement og kompetanse er viktig 
for fosterforeldrene, det å føle seg som 
lagspiller (Havik 2007). Det å ha en 
kollegaposisjon kan føre til utfordringer 
i praksis, idet barnevernstjenesten både 
er oppdragsgiver for, og har en kon-
trollfunksjon overfor fosterforeldrene. 

Barnevernstjenesten har et lovpålagt 

mandat vedrørende flere parter rundt 
fosterbarnet, og sitter med beslutnings-
myndigheten. Avgjørelser som tas kan 
komme i konflikt med fosterforeldrenes 
meninger og ønsker, og det kan handle 
om å balansere ansvaret for de ulike 
partene, samt ivaretakelse av taushets-
plikten. De ulike partenes forskjellige 
behov kan føre til at fosterforeldre ikke 
alltid opplever en kollegarelasjon som 
er mer symmetrisk; det er ikke alltid 
deres behov eller ønsker blir prioritert 
grunnet sakens kompleksitet. Fosterfor-
eldrene kan da få følelse av avmakt og å 
bli kontrollert. Det blir en opplevelse 
der barnevernet gjennom sin defini-
sjonsmyndighet over relasjonen, får 
makt og autoritet til å definere og 
regulere relasjonen (Røkenes og 
Hanssen 2006). Man kan se det som at 
fosterforeldrene er samarbeidspartnere, 
men på barnevernets premisser.

Oppsigelse av 
fosterhjemsavtalen 
Fosterforeldre står fritt til å avslutte 
fosterhjemsplasseringen uten å måtte 
begrunne dette nærmere. Oppsigelse av 
fosterhjemsavtalen kan imidlertid ofte 
oppleves som et nederlag, samtidig som 
en utilsiktet flytting kan være en stor 
tilleggsbelastning for barnet det gjelder. 
Barnevernstjenesten bør kartlegge 
årsaker til oppsigelsen for å se om 
iverk settelse av ytterligere tiltak, for 
eksempel om økt oppfølging og opp - 
læring, gjør at flytting kan unngås. 
(Retningslinjer for fosterhjem, 2004).

Årsaker til utilsiktede flyttinger  
Hovedaktørene i en fosterhjemsplasse-
ring involverer barnevernstjenesten, 
for eldrene, fosterforeldrene og barnet/
ungdommen selv. Mange studier finner 
at særlig atferdsvansker innebærer en 
risiko for at fosterforeldre gir opp. 
Forsk ningen har i stor grad fokusert på 
kjennetegn ved barna og ungdommene 
nettopp på grunn av dette. Dermed er 
også ungdommer mer i risiko for util - 
siktet flytting enn yngre barn, ettersom 
det ser ut til å være en sammenheng 
mellom alder og atferdsvansker. Deri - 
mot ser det ikke ut som om foster-
barnets kjønn eller etniske tilhørighet 

har spesiell betydning (Backe-Hansen 
m.fl. (2013). 

Forhold ved fosterbarnet  
Det forhold ved fosterbarnet som er av 
størst betydning for at fosterhjemmet 
skal være stabilt over tid, er graden av 
psykososiale vansker som barnet har 
(Bunkholt 2010). Jo større atferds-
vansk ene er, jo større er sjansen for at 
fosterforeldrene gir opp etter en tid. 
Havik og Backe-Hansen skriver at 
mange fosterbarn har levd lenge sam - 
men med foreldre som kanskje ikke har 
maktet å gi barna den omsorgen, trygg - 
heten og stabiliteten som er nødvendig 
for barn. Foreldre som er rusmisbruk-
ere, foreldre med alvorlige psykiske lid - 
elser, foreldre som selv har vært barne-
vernsbarn – som kanskje selv har vært 
seksuelt misbrukt eller har hatt foreldre 
som ikke har gitt dem den nødvendige 
omsorgen. Barna reagerer kanskje med 
aggressiv atferd, skoleskulk, tyverier, 
påtenning eller rømming. Hvis barna 
overfører denne atferden til fosterhjem-
met kan det være vanskelig å holde ut 
over tid (Havik og Backe-Hansen 
1998).  

En del av fosterbarna knytter seg 
ikke til fosterforeldrene selv om foster - 
foreldrene bruker mye ressurser på å 
oppnå tilknytning (Bunkholdt 2010). 
Mange av fosterbarna føler sorg og 
sinne over en tapt barndom, over tapte 
foreldre og en håpløs framtid. En del 
utagerer denne sorgen og dette sinnet 
ved raseriutbrudd og vold. Havik og 
Backe-Hansen (1998) skriver at foster - 
barna som gruppe kommer fra familier 
med mange og betydelige belastninger 
og med vansker på sentrale livsområder. 
En kan også tenke seg at nevropsyko-
logiske forhold hos barn kan være 
vanske lig å takle, for eksempel ADHD, 
Asperger syndrom og autismeliknende 
tilstander. Hvis disse barna i tillegg har 
opplevd omsorgssvikt med mangelfull 
grensesetting kan de ha ervervet en 
atferd som kan være vanskelig å takle 
for alle. 

Det viser seg at de fosterbarna som 
blir lengst i fosterhjemmet er de som 
kom til fosterhjemmet da de var 6 år 
eller yngre. De som er vanskeligere «å 
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holde ut med» er de som kommer til 
fosterhjemmet som ungdommer 
(Bunkholdt 2010). Det viser seg også at 
jo eldre fosterbarna er, jo vanskeligere 
kan det være for fosterforeldrene å takle 
barna. Dette kan ha sammenheng med 
at de har levd under vanskelige forhold 
i mange år og at vanskene dermed har 
fått mer varig karakter. Noen av de 
eldste barna kan også ha flere brutte 
relasjoner bak seg ved at de har flyttet 
mellom hjem, fosterhjem og institu-
sjon. 

Hvis barnet har en god kognitiv 
forståelse for hvorfor det er plassert, 
kan det også øke sjansene for suksess. 
Kunnskap om og forståelse av årsaken 
til omsorgssvikt og flytting kan være av 
stor betydning for at barnet klarer å slå 
seg til ro (Bunkholdt 2010). 

Forhold ved foreldrene  
Det er også relativt lite utforsket hvilke 
forhold ved foreldrene som kan føre til 
utilsiktet flytting fra fosterhjemmet. 
Her er det betydningen av samvær 
mellom foreldre og barn som har vært 
det sentrale. Forskningsresultatene er 
flertydige. Per i dag er den mest frem - 
tredende forståelsen at samvær vil 
fungere ulikt for ulike fosterbarn i ulike 
situasjoner, og være påvirket av deres 
relasjon til foreldrene og av konflikt-
nivået mellom foreldre og fosterforeldre 
Backe-Hansen m.fl. (2013). 

Barnevernlovens § 4-19 fastslår at 
barn og foreldre har rett til samvær 
med hverandre hvis det ikke blir 
bestemt noe annet. Hvordan den bio - 
logiske familien forholder seg til at 
barnet flytter i fosterhjem, kan ha stor 

betydning både for barnet og foster-
familien. De fleste barn har kontakt 
med familien, den vanligste samværs-
ordningen er at barna har kontakt med 
foreldrene annen hver uke (Ulvik 
2007). 

Forhold ved barnevernstjenesten 
Havik og Backe-Hansen (1998) fram - 
holder at det er mange faktorer ved 
barnevernstjenestens arbeid som er av 
stor betydning for hvordan det går med 
plasseringen. Fosterbarnet trenger støtte 
og informasjon og fosterforeldrene har 
behov for støtte og engasjement spesielt 
det første året, da det viser seg at mange 
sammenbrudd skjer i løpet av det første 
året. Foreldrene har også behov for at 
barnevernstjenesten involverer seg og 
gir dem støtte i sin nye situasjon for at 
samarbeidet mellom fosterforeldre og 
foreldre skal bli bra (ibid). 

Forskning har vist at det er av betyd - 
ning at et barn ikke skifter saksbehand-
ler for ofte. Det har også vist seg at det 
er av betydning at saksbehandler har 
lang erfaring. Det er av stor betydning 
at det er et godt samarbeidsklima 
mellom barnevernstjenesten og foster-
foreldrene. En forutsetning for dette er 
at fosterforeldrene oppfatter saks -
behandleren som kompetent og at ved - 
kommende har god kjennskap til foster - 
barnet og fosterforeldrene (Bunkholdt 
2010).  

Forhold i fosterhjemmet  
Det kan være forhold ved fosterfami-
lien som kan føre til utilsiktet flytting. 
Det foreligger ikke så mye forskning 
om dette, men den som finnes, er ifølge 
Backe-Hansen m.fl. (2013) ganske 
entydig. Fosterforeldre kan oppleve at 
de ikke møter gjensvar hos barnet, at 
det ikke skjer utvikling eller bedring av 
problemene, eller de kan bli veldig 
slitne på grunn av belastninger over tid. 
Et problematisk forhold til barneverns-
tjenesten eller barnets foreldre kan gi 
merbelastninger som igjen øker sann - 
synligheten for at plasseringen ender 
utilsiktet. I tillegg kan det skje end-
ringer i fosterfamilien, som skilsmisse, 
sykdom eller dødsfall, som igjen øker 
stressbelastningen og gjør plasseringen 
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mer utsatt. Samlet kan det sies at ulike 
stressbelastninger på fosterfamilien kan 
øke sannsynligheten for utilsiktet flytt - 
ing (ibid). 

På den andre siden viser det seg at 
der fosterforeldrene ser resultater av 
arbeidet med de psykososiale proble-
mene, så øker det følelsen av mestring, 
noe som er viktig for å lykkes på lang 
sikt. Gode handlingsplaner som er 
realistiske og har konkrete delmål, kan 
være en metode for å få dette til, skriver 
Bunkholdt (2010). 

Et viktig moment for at fosterfor-
eldrene skal lykkes, er at forholdet 
mellom fosterbarnet og eventuelle 
biologiske barn utvikler seg godt. 
Alderen på fosterforeldrenes egne barn 
bør ikke ligge for nært i alder på foster - 
barnet. Eventuelle biologiske barn bør 
være eldre enn fosterbarnet (Havik, og 
Backe-Hansen 1998, Egelund og 
Hestbæk 2003). 

Havik og Backe-Hansen (1998) 
framholder at det er forskningsmessig 
belegg for at fosterforeldrenes inklu-
derende holdning til den biologiske 
familien er av betydning for en vel-
lykket fosterhjemsplassering. Bunkholdt 
(2010) skriver at det ikke er forsk nings-
messig belegg for å argumentere for 
samværs- eller kontaktordninger i den 
hensikt å øke stabiliteten.  

Funn fra min studie
Mine funn viser blant annet at foster-
foreldrene i studien har opplevd utford - 
ringer hos fosterbarnet som har utløst 
behov for ekstra støtte og oppfølging 
fra barnevernstjenesten. Når det gjelder 
samarbeidet mellom fosterforeldrene og 
barnevernstjenesten bærer det preg av 
manglende kommunikasjon, noe som 
har utløst mye frustrasjon for fosterfor-
eldrene. Fosterforeldrene har hatt be - 
hov for respekt og anerkjennelse, noe 
de også har opplevd som mangelfullt. 
Manglende tillit er et tema som har 
gått igjen, både tillit til barnevernssys-
temet og persontillit.  

Ifølge Backe-Hansen m.fl. (2013) 
synes fosterforeldres beslutning om å 
avslutte fosterhjemsforholdet å være 
påvirket av en rekke faktorer som virker 
sam men. Dette er også noe som stem - 

mer med mine funn. Dette gjelder, i 
likhet med Backe-Hansens funn, at 
foster barnet hadde ulike problemer, 
stress belastningen på fosterforeldrene 
ble stor, biologiske barn ble ikke like 
godt anerkjent, samarbeidsproblemer 
med barnevernstjenesten, samt usikre 
og uforutsigbare vilkår for fosterfor-
eldre. Det viste seg i min studie at sam - 
ar beidet med skole og foreldre var 
mindre problematisk. 

Fosterhjemmets mange sider 
Fosterbarnet hadde en del utfordringer 
som ble vanskelig å håndtere for foster - 
foreldrene etter hvert. Selv om foster-
foreldrene formidlet at barnets utford-
ringer ikke var det avgjørende for opp - 
sigelse av fosterhjemsavtalen, kan det 
ha vært en medvirkende faktor. Foster-
foreldrene beskrev fosterbarna med 
mange gode sider og egenskaper. De 
fortalte om fosterbarna med stor inn - 
levelse og empati. Likevel var der 
faktorer ved fosterbarna som gjorde 
fosterhjemsomsorgen utfordrende. 

Atferdsvansker kan provosere foster - 

foreldrene slik at de enten blir mer 
restriktive i sin oppdragelsesstil eller 
blir mer likegyldige fordi de synes at de 
mislykkes. Begge deler virker negativt 
med hensyn til behovet for å redusere 
atferdsvansker, og ender heller i en for - 
verring av problemene (Bunkholdt 
2010). Dette stemmer i forhold til 
fosterforeldre i min studie som beskrev 
situasjoner der de ble så frustrerte at de 
enten uttrykte sinne eller unngikk de 
vanskelige situasjonene. Bunkholdt og 
Kvaran (2015) sier også at noen barn 
kan synes aktivt å legge opp til et 
mønster som er kjent for dem, gjerne 
hjemmefra. En så tilsynelatende para - 
doksal reaksjon på omsorg kan vi forstå 
i lys av de erfaringene barna har gjort 
og som har ordnet verden for dem, selv 
om dette skjer på en negativ måte. Ved 
å utløse reaksjoner de kjenner, skaper 
de forutsigbarhet i sin nye familie. Det 
kan være tryggere for barna å utløse noe 
negativt og få en ventet reaksjon enn å 
ikke vite hva som kommer. Barna 
trenger ofte tid for å gjøre seg nye 
erfaringer. 
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Bunkholdt (2010) sier noe om at 
fosterforeldrene kan oppleve at de ikke 
møter gjensvar hos barnet, at det ikke 
skjer utvikling eller bedring av pro-
blemene, eller at de kan bli utslitt på 
grunn av belastninger over tid. Dette 
sier også Lindstrøm-Myrgård (1986) 
noe om; negative følelser som ikke får 
lov å komme frem i dagen, kan finne 
seg andre veier og kan komme til ut - 
trykk som smerter i kroppen. Bunk-
holdt (2010) sier også at et vanskelig 
forhold til barnevernstjenesten eller 
barnets foreldre kan gi merbelastninger 
som igjen øker sannsynligheten for at 
plasseringen ender utilsiktet. I tillegg 
kan det skje endringer i fosterfamilien, 
som skilsmisse, sykdom eller dødsfall, 
som igjen øker stressbelastningen og 
gjør plasseringen mer utsatt. Samlet 
kan vi si at ulike stressbelastninger på 
fosterfamilien kan øke sannsynligheten 
for brudd i fosterhjemmet. Fosterfor-
eldre beskrev forholdet til skole og til 
foreldre som rimelig godt, men at for - 
holdet til barnevernstjenesten hadde 
mye å gå på. 

Jeg ønsker å presisere at fosterfor-
eldrene også ga beskrivelser av det som 
de opplevde som positivt innen foster - 
hjemsarbeidet. De hadde god sam-

vittighet for innsatsen de la ned, de 
viste omsorg og kjærlighet til foster-
barnet på lik linje som til sitt eget barn, 
og de jobbet med mestringsfølelsen til 
både seg selv og til fosterbarnet. 
Bunkholdt (2010) sier at der foster-
foreldrene ser resultater av arbeidet 
med de psykososiale problemene så 
øker det følelsen av mestring, noe som 
er viktig for å lykkes på lang sikt.  

Forberedt til å bli foster-
foreldre? 
Det kan være mye idealisme hos fami - 
lier som tar på seg den komplekse 
rollen som fosterforelder. Slik jeg tolket 
mine informanters historier, var de 
fleste ikke forberedt på fosterhjems-
rollens kompleksitet. De fortalte om at 
det var mye mer arbeid enn de hadde 
forestilt seg, utfordringene var av en 
grad de heller ikke var vant til hos egne 
barn. Mine informanter fortalte om 
hva de så for seg før de skulle bli foster  - 
foreldre. Mange tenkte at riktig og mye 
god omsorg og kjærlighet ville tette 
mange hull hos fosterbarnet, og at 
innen kort tid ville barnet fungere 
alders adekvat. Noen fosterforeldre i 
min studie etterlyste konkret veiledning 
på adferden fosterbarnet viste. Ofte var 

det sammensatte utfordringer hos 
foster barnet som var vanskelig å forstå, 
samt at det ofte gjorde noe med følel - 
sene til fosterforeldrene. 

Mine funn i studien viser at mange 
fosterforeldre hadde begrenset med 
informasjon om barnets historie, samt 
dets psykiske og fysiske helse. De fleste 
fosterforeldrene ønsket å vite mer for å 
kunne gi optimal omsorg, men de 
hadde også en aksept av å måtte leve 
med å ha begrenset informasjon. Mine 
funn ser ut til å støtte opp under Havik 
og Backe-Hansen sin studie (1998) der 
de påpeker at det fremdeles er informa-
sjon om barnets eventuelle vansker og 
problemer, samt informasjon om 
barnets tidligere liv og utvikling som 
fosterforeldre mener er mangelfull. Det 
kan være flere årsaker til at fosterfor-
eldre opplever det slik. Ifølge Havik og 
Backe-Hansen (1998) er en rimelig 
grunn for opplevelsen på mangel på 
informasjon om fosterbarnet at rela-
sjonen mellom informasjonsgiver og 
informasjonsmottaker har betydning 
for hva som blir formidlet og hva som 
blir mottatt.  

Når Løgstrup behandler fenomenet 
åpenhet snakker han om talens åpen-
het. Samtidig viser han til at det er to 
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momenter å ta hensyn til; åpenhet som 
tilbøyelighet til å si det som det er,  
og problemer med åpenhet. Ifølge 
Løgstrup skal åpenhet ikke være krenk - 
ende eller sette den andre ut av spill 
(Botnen Eide m.fl. 2011). Min studie 
har ikke innhentet informasjon fra 
barnevernstjenestens erfaringer i sam - 
arbeid med fosterforeldre, så vi vet ikke 
om deres begrunnelse eller vurdering av 
hvilken informasjon som er gitt i disse 
sakene. Det kan tenkes at barneverns-
tjenesten mangler informasjon om 
fosterbarnets historie. Det kan diskute-
res hvorvidt alle opplysninger om 
fosterbarnet er like nyttige og i hvilken 
grad det gir et riktig bilde av hvem 
fosterbarnet er. Det kan gjøre både 
barnet og foreldre urett ved å fremvise 
fosterforeldrene alt som står skrevet før 
barnet og fosterforeldrene har fått en 
anledning til å bli kjent og danne egne 
erfaringer. Åpenhet rundt alle forhold 
har dessuten flere etiske dilemma. 
Foreldrene har også sin rettssikkerhet 
som skal ivaretas. Unyttig og negativ 
informasjon rundt foreldrenes funger-
ing kan skape holdninger som kan være 
til hinder for et godt samarbeid. Det 

kan tenkes at det er minst like viktig å 
trekke frem gode historier som dårlige 
for å gi et balansert bilde av barnets 
oppvekst.  

Backe-Hansen m.fl. (2013) framhol-
der at det er forskningsmessig belegg 
for at fosterforeldrenes inkluderende 
holdning til den biologiske familien er 
av betydning for en vellykket foster-
hjemsplassering. Dette stemmer over - 
ens med mine funn, da fosterfor eldrene 
uttrykte at de gjorde sitt beste for å 
inkludere foreldrene uten å la det gå på 
bekostning av barnet eller trivs elen i 
familien. Per i dag er den mest frem-
tredende forståelsen at samvær vil 
fungere ulikt for ulike fosterbarn i ulike 
situasjoner, og være påvirket av deres 
relasjon til foreldrene og av konflikt-
nivået mellom foreldre og fosterforeldre 
(Backe-Hansen m.fl. 2013). Barnevern-
lovens § 4-19 fastslår som nevnt at barn 
og foreldre har rett til samvær med 
hverandre hvis det ikke blir bestemt noe 
annet. Hvordan den biologiske familien 
forholder seg til at barnet flytter i 
foster hjem, kan ha stor betydning for 
barnet og derved også for fosterfor-
eldrene. Mange forskere har kommet 

fram til at det i all hovedsak er positivt 
for fosterbarnet å ha en positiv kontakt 
med foreldrene. I den seinere tid er det 
reist tvil om hvorvidt det er forsknings-
messig belegg for en slik påstand 
(Egelund og Hestbæk 2003). En må 
derfor arbeide for at disse samværene 
fungerer godt og at kontakten mellom 
barn og foreldre er preget av anerkjen-
nelse. Mine funn viste at fosterfor-
eldrene og foreldrene hadde et greit 
samarbeid, men at det ikke var veldig 
nært. Det var som regel fosterfor-
eldrene som regulerte kontakten de 
voksne imellom, og jeg fikk et inntrykk 
av at fosterforeldrene var rause, inklu - 
der ende og samtidig bevisste på hvor 
ofte og hvor nær kontakten skulle 
være. At fosterforeldrene inviterte til 
bursdager og hadde en inkluderende 
og aner kjennende holdning, kan tenkes 
å være en styrke i samarbeidskompe-
tansen til fosterforeldrene. Fosterfor-
eldrene for midlet også at det var vik - 
tig å ivareta foreldrene på en god  
måte, da dette også hadde positiv 
virkning på fosterbarnet. Det kan 
tenkes at om fosterforeldrene ikke 
hadde anerkjent foreldrene og hadde 
hatt en negativ holdning til dem, ville 
det også hatt negativ innvirkning på 
fosterbarnet. Dessuten kunne det skapt 
store lojalitetskonflikter for foster-
barnet. 

Samarbeid mellom foster-
foreldrene og barneverns-
tjenesten 
Mine funn viser at de fleste fosterfor-
eldre hadde hatt dårlige erfaringer med 
samarbeidet med barnevernstjenesten. 
Dette tolket jeg som den mest tungt-
veiende faktoren til at fosterhjems-
avtalen ble sagt opp. I tillegg var det, 
som tidligere nevnt, andre sterkt med - 
virkende faktorer som forhold ved 
fosterbarnet og forhold ved fosterfor-
eldrene selv. 

Flere forskere legger vekt på at sam - 
arbeidsklimaet mellom barneverns-
tjenesten og fosterforeldrene er av 
betydning for stabiliteten (Havik og 
Backe-Hansen, 1998). Et godt samar-
beid hjelper fosterforeldrene til å holde 
ut. Det er av betydning at fosterfor-
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eldrene blir sett på som samarbeids-
partnere og ikke som klienter. Havik og 
Backe-Hansen (1998) framholder at 
det er mange faktorer ved barneverns-
tjenestens arbeid som er av betydning. 
Fosterbarnet trenger støtte og informa-
sjon, og fosterforeldrene har behov for 
støtte og engasjement, spesielt det 
første året. Noen av mine informanter 
fortalte at hvis samarbeidet mellom 
dem og barnevernstjenesten hadde vært 
bedre, så hadde de kanskje ikke sagt 
opp avtalen.  

Tillit og anerkjennelse 
Fosterforeldrene i denne studien er i 
hovedsak ikke tilfredse med oppfølg-
ingen de fikk fra barnevernstjenesten i 
de tilfeller de valgte å si opp avtalen. 
De erfaringer og opplevelser de forteller 
om er ulike, men har samtidig flere 
fellestrekk. 

Havik (2003) viser til det å bli hørt 
og det å ha innflytelse er viktig for 
foster foreldre for å trygge og støtte 
barnets utvikling. I min studie fant jeg 
flere momenter rundt det å bli hørt og 
det å ha innflytelse. Flesteparten av 
fosterforeldrene fortalte om erfaringer 
fra samarbeidet med barnevernstjenes-
ten der de beskrev at de ikke følte at de 

ble hørt på deres ønsker og behov. Dette 
gjaldt også ønsker og behov vedrørende 
tiltak for fosterbarnet. Avslag på ønske 
om avlastning var ett eksempel på dette. 

Ifølge Havik sin studie (2003) følte 
fosterforeldrene seg tryggere jo bedre  
de mente at saksbehandler kjente 
barnet og fosterforeldrene selv. Flertal-
let av fosterforeldrene i min studie 
opplevde at saksbehandler viste liten 
interesse for dem som familie og heller 
ikke kjente barnet særlig godt. Samt -
lige fosterforeldrene i min studie trakk 
frem viktigheten av sin egen kompe-
tanse når de opplevde at deres forstå - 
else av fosterbarnet ikke ble verdsatt og 
tatt hensyn til i vurderinger. Foster-
foreldrene la vekt på viktigheten av å 
bli tatt på alvor. Det at fosterforeldrene 
fremhever betydningen av å bli hørt i 
sine erfar inger og kunnskaper om 
foster barnet, kan være et uttrykk for  
at dette er et utfordrende område 
innenfor samar beidet og kan relateres 
til de ulike rollene og ansvaret partene 
har. Mange av fosterforeldrene i min 
studie fortalte at roller og forventninger 
barne vernstjenesten hadde til dem som 
fosterfor eldre, og motsatt, ikke var 
snakket om og avklarte. Dette kan være 
med å skape konflikter når problemer 

oppstår og man ikke er enig i hvilket 
ansvar partene har. 

Hos mange av mine informanter ble 
det snakket om og avklart tema rundt 
økonomi og rammebetingelser for 
foster foreldrene. Dette var en diskusjon 
mange fosterforeldre opplevde som 
vanskelig og ubehagelig å ta opp. Noen 
lot også være å ta det opp, da de ikke 
visste hvilke rettigheter de eller foster-
barnet hadde. I tillegg fortalte noen 
informanter at de følte at samfunnet 
rundt var kritisk til at de mottok lønn 
for fosterhjemsoppdraget. 

Ved oppsigelse av fosterhjemskon-
trakten opplevde fosterforeldrene å bli 
lite ivaretatt. Det ble gjort et forsøk på 
overtalelse til å trekke tilbake oppsigel-
sen, samt å tilby sydentur. Hos en annen 
familie skjønte barneverns tjenesten at 
fosterforeldrene var slitne og stilte ikke 
spørsmål rundt oppsigelsen. Det var 
svært få av mine infor manter som for - 
talte at de ble godt ivare tatt av og gitt 
anerkjennelse av barnevernstjenesten i 
tiden etter at barnet ble flyttet. Foster-
foreldrene måtte benytte seg av eget 
nettverk og ressurser for å takle sorgen 
og spørsmålene de satt igjen med. 

Luhmann (1999) skiller mellom 
persontillit og systemtillit. System-
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tilliten er ikke en tillit til personer, men 
til at systemet fungerer. Systemtilliten 
er mer robust, hevder Luhmann, og 
den har ingen relasjonell faktor. Sam - 
tidig er det eksempler på at når denne 
tilliten først får en knekk, er den 
vanske lig å bygge opp igjen. Mine funn 
viser at tilliten til både barneverns-
tjenesten som system og til visse saks - 
behandlere som person, fikk seg noen 
knekker og var vanskelig å reparere. 

Det kan se ut som at kvaliteten på 
oppfølging og samarbeid fra barne-
vernstjenesten kan være personav-
hengig. Det kan tenkes at ved hyppige 
saksbehandlerskifter er man hver gang 
prisgitt tilfeldighetene om man får en 
kompetent saksbehandler som kan å 
bygge gode relasjoner. Dette kan gi en 
usikkerhet i hverdagen hos mange 
fosterforeldre. Mange av fosterfor-
eldrene uttrykte behovet for å bli tatt 
på alvor og at budskapene de kom med 
ikke skulle bli nedstemt eller mistenke-
liggjort. 
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