
2  Fosterhjemskontakt 5/17

Ettervern
– til god hjelp, men alt for lite utnyttet
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Tiltak

Ettervern
                    Om forfatteren 
• Elisabeth Backe-Hansen er psykolog av utdanning og 
jobbet mange år på Oslo barnevernskontor, mest med 
spørsmål knyttet til fosterhjemsarbeid. Hun tok 
doktorgraden i 2001 med en avhandling om 
beslutningsprosesser når barnevernet tar omsor-
gen for små barn. De siste tre tiårene har hun 
vært forsker, om barnevern, barn og unge, og 
har beholdt sin store interesse for alt som har 
med fosterhjem å gjøre. Per i dag er hun 
pensjonist.

– til god hjelp, men alt for lite utnyttet

«Det vil ikke være mulig å skreddersy ettervernstiltakene slik at alle 
unge voksne får den hjelpen de ønsker og trenger akkurat når de 
trenger den og i den formen de ønsker. Men det er mulig å tenke seg 
at departement og direktorat i sterkere grad fremmer en policy for 
ettervernet. På den måten kan kommunene få incentiver til å prioritere 
ettervernstiltak langt mer systematisk enn det som skjer i dag.»
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Det er behov for en policy som sikrer 
ettervernstilbud til alle unge voksne i 
barnevernet. 

• Av Elisabeth Backe-Hansen, NOVA 

Innledning
Ifølge Barne- og likestillingsdepartementet er hensikten med 
ettervern for unge voksne mellom 18 og 23 år at de skal få 
nødvendig hjelp og støtte i over gangen til voksenlivet. Det 
finnes også mye forskning, både norsk og internasjonal, som 
dokumenterer at ettervernstiltak hjelper unge voksne til en 
bedre livssituasjon (Backe-Hansen med flere, 2014). I denne 
artikkelen ønsker jeg å belyse hvordan ettervern fungerer i 
praksis og hva som kan gjøres for å styrke ettervernet. 

Artikkelen starter med en kort gjen nomgang av lover og 
retningslinjer for ettervernet fra og med barnevern loven av 
1953 og fram til i dag. Der etter kom mer en oversikt over 
hvordan etter vernstiltak faktisk brukes i dag, basert på tall 
fra Statistisk sentralbyrå, og sett i forhold til hva som burde 
vært en policy for ordningen. Til sist tar jeg utgangs punkt i 
kunnskap vi allerede har, for å diskutere hvordan ettervernet 
kan styrkes til beste for unge voksne. 

Bakgrunn
Ettervern var en del av barnevernloven av 1953, og noe som 
kunne vare til fylte 23 år (se også Storø, 2015). I prak sis 

betød dette to år ettersom myndighetsalderen den gangen 
var 21 år og unge kunne være under omsorg fram til da. Vi 
kjenner ikke til hvor ofte unge voksne fikk ettervernstiltak 
den gangen, hvor mange som fikk det, eller hvor lenge 
tiltakene varte. Det var helt opp til kommunenes og den 
enkelte saksbehandlerens prioriteringer, og hva barne - 
vernsnemnda, den tidens beslutningsorgan, godtok. 

Da lov om barneverntjenester ble ved tatt i 1992, forsvant 
adgangen til å tilby ettervernstiltak fra loven. Nå var myndig - 
hetsalderen blitt 18 år, og med veldig få unntak opphørte da 
omsorgs tiltak. Det tok seks år å få bestem mel sen om etter - 
vern inn igjen, noe som skjedde etter store protester fra 
mange hold, og ikke minst intens lobbyvirk somhet fra 
Landsforeningen for barne vernsbarn1. Som det framgår av 
lov teksten, kreves samtykke fra personen selv, men da kan 
man både opprett holde eksisterende tiltak, som foster hjem, 
og iverksette andre tiltak, som økonomisk støtte eller støtte 
til bolig. Det framgår også at barne verns tjen esten må 
begrunne hvorfor etter vern ikke tilbys hvis en ungdom søker 
om å få det. 

Selv om dette var viktige og positive endringer, viste det 
seg at ettervern var lite brukt (f.eks. Clausen, 2008), og 
sær lig etter fylte 20 år når staten ikke lenger dekket noen av 
utgiftene for kommunene. Bakketeig og Mathisen (2008) 
fant også at det kunne se ut som om tilbud om ettervern til 
dels var av hengig av ungdommen selv – det gjaldt å verken 
ha for omfattende eller for små behov. Med andre ord var det 
ingen selv følge at ettervern ble tilbudt. Dessuten hadde NAV 
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blitt opprettet i 2006, og unge kunne også få tilbud om 
støtte derfra. 

For å styrke ettervernet ble det så inn ført en bestemmelse i 
2009 om at hvis en ungdom avslår tilbud om etter vern, skal 
barnevernstjenesten ta kon takt og fornye tilbudet etter et år. 
Denne endringen ville imidlertid pri mært nå den alders-
gruppa som alle rede var prioritert, nemlig 18–19-år ingene. 
Dessuten understrekes at etter vern bør planlegges i god tid 
før 18-årsdagen, i samarbeid mellom ung dommen og 
barnevernstjenesten. 

Utvalget som avga sin innstilling om ny barnevernlov i 
20162, begrenset seg til å videreføre bestemmelsene om 
ettervern slik de var fra før. I regjer ingens forslag til end-
ringer i lov om barnevernstjenesten, som kom i sep tember i 
år, foreslås barnevernloven gjort til en rettighetslov3. Det 
omfatter også ettervern, i den forstand at barn kan få rett til 
ettervernstiltak (bvl. § 1–3) når lovens kriterier er oppfylt. 
Rettigheten begrenses imidlertid til å kunne få tilbud om 
nødvendige tjen ester. At unge nå får rett til ettervern må 
følgelig ses som symbolpolitikk, om enn viktig av den grunn. 
Dette sikrer likevel ikke at alle unge voksne som trenger det, 
får ettervernstiltak som både er tilpasset den enkelte og som 
varer lenge nok. Disse spørsmålene diskuteres nærmere 
nedenfor, etter en presentasjon av ettervernet i tall.

Tall om ettervern
Statistisk sentralbyrå utgir årlig barnevernsstatistikk som er 
samlet inn fra kommunene. Figur 1 viser antall 19–22- 
åringer som har mottatt hjelpetiltak, det vil si ettervern, de 
siste 14 årene.

Figur 1 viser at antallet 19–22-åringer som fikk ettervernstil-
tak i løpet av disse årene har steget jevnt, fra i alt 1 851 i 
2003 til 3 990 i 2016. Det er en øk ning på 116 prosent, 
mens den tilsvar ende økningen for tiltak uansett alder, var på 
knapt 62 prosent. 18-åringene er ikke med i figuren fordi vi 
ikke kan vite hvor mange i denne aldersgruppa som fyller 18 
i løpet av året, og derfor har tiltak som ikke kan defineres 
som etter vernstiltak fordi de fortsatt er 17 år gamle. 

Neste spørsmål er hvor stor andel ettervernstiltakene 
utgjorde av totalen hvert av disse årene (tabell 1).

2003 2006 2009 2012 2015 2016
Antall 0–22 år 36006 40441 46487 53198 53439 54620
Antall med  
ettervernstiltak

1851 2173 2354 3738 3970 3990

Andel med  
ettervernstiltak (%)

5,1 5,4 5,1 7,0 7,4 7,3

 

Tabell 1 viser at på tross av det relativt høyere antallet med 
ettervernstiltak enn med andre tiltak som vi så i figur 1, er 
økningen i andelen med ettervernstiltak langt lavere. Likevel 
viser tabellen at det har vært en synlig økning også når denne 
målemetoden blir brukt. 

Tallene i figur 1 (under) synliggjør også hvor skjevfordelt 
ettervernstiltakene er i forhold til de unge voksnes alder, på 
den måten at antallet med ettervernstiltak synker kraftig med 
alder. Tabell 2 viser hvor stor andel av ettervernstiltakene 
som gjelder 19-åringer, 20-åringer osv. 

Figur 1: Antall 19–22-åringer som mottok hjelpetiltak 2003-2016. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 1. Andel 19–22 åringer av totalen 2003-2016. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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For 18-åringenes del utgjorde andelen hjelpetiltak av totalen 
rundt tre fjerdedeler, mens resten var omsorgstiltak. Som 
nevnt over, vet vi ikke hvor mange som fikk hjelpetiltak før 
de fylte 18 og hvor mange som fikk hjelpetiltak som etter-
vernstiltak. 

Vi vet heller ikke hvor mange unge voksne som går igjen 
fra år til år, ettersom tallene bare fastslår at en person har fått 
tiltak. Men Clausen (2008), som så på individstatistikken 
fram til 2005, fant at andelene grovt sett ble halvert fra år til 
år. Det er samme tendens vi ser i tabell 2 fram til og med 
2012. Etter dette har andelen 19-åringer sunket noe, andelen 
20-åringer er ganske lik, mens andelen 21- og 22-åringer har 
steget noe. Men uansett ser vi at over tid, er mellom 70 og 
80 prosent av dem som får ettervernstiltak 19 og 20 år 
gamle, og størstedelen er 19 år gamle. Hvis vi for eksempel 
regner med at 60 prosent av 18-åringene som får hjelpetiltak, 
får dette som ettervern, vil bildet av et ettervern for de yngste 
bli ytterligere forsterket. 

Det mangler en klar policy for ettervernet
Vi kan ikke forutsette at behovet for ettervernstiltak synker 
så systematisk med alder som disse tallene viser. Det vil 
snarere være flere og sammensatte årsaker til at andelen 
synker så drastisk med alder, for eksempel at:
•  Det blir mindre behov for hjelp over tid
•  De unge voksne får etter hvert mer hjelp fra andre, som 

NAV, psykiatrien, rusmiddelomsorgen, habiliteringstjenes-
ten osv.

•  Kommunene tilbyr ikke hjelp til de som er eldre enn 
19-20 år selv om unge voksne selv ønsker det

•  Unge voksne ønsker ikke hjelp, ønsker annen hjelp enn 
den som tilbys, eller tror ikke det nytter å spørre

•  Unge voksne vet ikke hvordan de skal gå fram for å få hjelp 
fra barnevernet

Det aller beste er selvsagt om hjelpebehovet avtar over tid 
fordi overgangen til voksenlivet går sin gang og det er et 
fungerende nettverk på plass. For noen, kanskje mange, er 
det også slik, men vi vet også at mange gjerne skulle hatt 
hjelp lenger enn det de får tilbud om. 

Det er heller ikke gitt at barneverns tjenesten er den 
riktige instansen for alle de som går ut av barnevernet, men 
som fortsatt trenger hjelp, slik at det er viktig å se ettervern i 

et større perspek tiv. Men det innebærer også at vi ikke kjenner 
det faktiske antallet unge voksne som får hjelp etter at de 
ikke lenger er barnevernets ansvar. Stati stikken forteller oss 
bare hvor mange som får hjelp i regi av barnevernet, ikke 
hvor mange som får hjelp av andre eller fra flere tjenester på 
samme tid. Barne vernet kan oppgi at det er et samarbeid 
med andre tjenester, men vi vet ikke om statistikken er helt 
til å stole på her.

Kommunene vil prioritere forskjellig når det gjelder etter - 
vern. Det er for eksempel forskjell på en kommune som sier 
at «hos oss får alle som har vært i barnevernet tilbud om 
ettervern til de er 23», og en kommune som rutine messig 
følger opp til en ungdom er ferdig med videregående skole, 
men deretter behandler søknader enkeltvis. Det varierer også 
mellom kommunene i hvor stor grad 18–19-åringene over - 
før es til NAV, eller forblir barnevernets ansvar, om enn i 
samarbeid med NAV etter behov. 

De tre siste kulepunktene viser til situasjoner der det av 
ulike årsaker blir en form for mismatch mellom unge voksne 
og barnevernstjenesten, uansett hvor utgangspunktet for 
dette er. Det kan for eksempel være snakk om mangelfull 
informasjon, eller informasjon som ikke oppfattes ordentlig 
av de unge. Det kan være snakk om manglende prioritering 
fra barnevernets side, eller om at barnevernet av ulike årsaker 
ikke tilbyr den formen for hjelp de unge selv ønsker. Kanskje 
er det ikke mulig å få økonomisk hjelp til ekstra ting, eller 
psykologisk behandling. Kanskje ønsker den unge voksne 
mer kontakt med saksbehandler, hjelp med å bedre relasjo - 
n en til foreldrene, eller at barnevernstjenesten skal forlenge 
en avtale med fosterforeldrene. Kanskje er den unge voksne i 
opposisjon til barnevernet der og da, og ønsker ikke kontakt, 
men kunne trengt det senere hvis muligheten var til stede. 

Hvordan styrke ettervernet?
Det vil ikke være mulig å skreddersy ettervernstiltakene slik 
at alle unge voksne får den hjelpen de ønsker og trenger 
akkurat når de trenger den og i den formen de ønsker. Men 
det er mulig å tenke seg at departement og direktorat i 
sterkere grad fremmer en policy for ettervernet. På den 
måten kan kommunene få incentiver til å prioritere etter-
vernstiltak langt mer systematisk enn det som skjer i dag. 

En policy kan forstås som et sett med ideer eller planer 
som brukes som grunnlag for å ta beslutninger, særlig i poli - 
tikk, økonomi eller forretningslivet4. Hvis en kommune 
tilbyr ettervern til alle unge fra barnevernet til de fyller 23, er 
det en policy. Gode hensikter med ettervernet er ikke nok, 
heller ikke at nødvendige tiltak, hva nå en gang det er, kan 
vurderes som en rettighet. 

Det at unge som forlater barnevernet, har høyere risiko 
for å få problemer på en rekke livsområder som voksne, 
tilskrives blant annet at overgangen til voksenlivet blir for 
brå og for lite støttet opp om (Greenen og Powers, 2007; 
Stein, 2012). Etter mitt syn er det både etisk og samfunns-
økonomisk viktig å styrke ettervernet på flere nivåer, for det 
første gjennom en policy som skal implementeres i alle kom - 

Tabell 2. Ettervernstiltak i løpet av året fordelt på alder, 19–22 år. 
Kilde: Statistisk sentralbyrå

2003 2006 2009 2012 2015 2016
Antall 18-åringer med 
hjelpetiltak

1416 1561 1857 2222 2044 2115

Antall 19–22-åringer med 
ettervernstiltak 

1851 2173 2354 3738 3970 3990

Andel 19-åringer 52,6 52,1 53,1 51,0 43,6 44,3
Andel 20-åringer 28,1 28,6 27,9 27,4 27,9 29,8
Andel 21-åringer 13,2 13,7 12,4 14,4 16,9 16,6
Andel 22-åringer 6,1 5,7 6,7 7,1 11,6 9,2
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muner. En policy kan for eksempel være at alle som er under 
barnevernets omsorg når de fyller 18 år, skal tilbys ettervern 
som er tilpasset deres behov så lenge det er nødvendig av 
hensyn til den unge voksnes beste, og at ettervernet opprett-
holdes til fylte 23 år, så sant det ikke er åpenbart at behovet 
ikke lenger er til stede. 

En slik policy bør også omfatte intensjonserklæringer om 
samarbeid mellom barnevern, NAV, utdanningsetaten og 
psykiske helsevern, som vi allerede ser utvikling av for dem 
som er under 18 år. Det er jo slik at barnevernstjenesten 
alene ikke har tilgang til de tiltakene som virkelig er nødven-
dige for alle, nemlig et sted å bo, penger til livsopphold og 
hjelp til å fullføre skolegang og få seg arbeid. I tillegg vet vi 
fra nyere norsk forskning at en stor andel barn og unge både 
i fosterhjem (Lehmann med flere, 2013) og institusjon 
(Kayed med flere, 2015) strever med psykiske vansker. 
Følgelig må vi regne med at mange har behov for hjelp med 
disse vanskene også etter at de ikke lenger er under barne-
vernets omsorg, og det følgelig også er fornuftig å inkludere 
psykologisk hjelp som en del av en samlet tiltakspakke for 
unge som skal ut av barnevernets omsorg. 

Behov for å sørge for godt ettervernsarbeid
En god policy kan sørge for at ettervernsarbeid prioriteres i 
kommunene. Selve jobben må imidlertid alltid gjøres vis a 
vis den enkelte unge voksne, og da er spørsmålet hva gode 
tiltak vil si. Det er i høyeste grad behov for helhetlig tenk-
ning om overgangen til voksen alder for unge som skal ut av 

barnevernets omsorg. Dette for å lage en robust ramme 
rundt ettervernet som kan støtte opp om de unge voksnes 
bestrebelser på å mestre overgangen. Det hjelper å ta ut-
gangspunkt i hvordan familier støtter opp om sine barn når 
de er i ferd med å flytte hjemmefra, og prøve å pusle sammen 
samme form for støtte, gjerne ved hjelp av flere gode krefter. 
Det finnes flere puslespillbiter til bruk, som gode relasjoner, 
medbestemmelse, sosial og emosjonell støtte, praktisk og 
økonomisk støtte og hjelp med utdanning, arbeid og bolig 
(Jessen og Backe-Hansen, 2017). 

Gode relasjoner er alfa og omega
Jeg vil argumentere for at gode relasjoner er vesentlig som 
grunnlag for alt annet arbeid som gjøres. Det finnes ikke noe 
definert tiltak som heter «relasjonsbygging», men relasjoner 
er en sentral del av livet for alle, også unge voksne på vei ut 
av barnevernet. Kanskje spesielt for dem? Det er også grun - 
nen til at man de senere årene ikke har vært like opptatt av at 
målet med ettervern skal være uavhengighet, at unge voksne 
kan klare seg selv, men det som kalles gjensidig avhengighet 
eller «interdependecy» (Propp, Ortega og NewHart, 2003), 
som tar utgangspunkt i at utvikling skjer med basis i sunne 
relasjoner. Derfor innebærer godt ettervernsarbeid å bruke 
tid på å finne ut hvem unge har eller kan utvikle sunne rela - 
sjoner til, og legge forholdene til rette for at slike relasjoner 
kan vare over tid. 

Dermed legges forholdene til rette for det Antle med flere 
(2009) kaller «interdependent living», eller det at en person 
er avhengig av andre på områder hvor han eller hun ikke har 
muligheter for å greie seg selv. Unge vil vanligvis ha familien 
som en slik base, og er avhengig av familie og venner for råd, 
informasjon og det å være tilknyttet noen. Selv om unge som 
forlater barnevernet, kan få støtte av fosterfamilie eller annen 
familie, nettverk og ofte søsken (Jessen og Backe-Hansen, 
2017), vil dette som oftest ikke være tilstrekkelig. Derfor er 
det viktig at profesjonelle som har saksansvar for unge voksne, 
er innstilt på å arbeide spesifikt med å sikre at deres rela-
sjoner til andre kan opprettholdes og videreutvikles, eventu-
elt at man kan finne nye personer som kan bli viktige for de 
unge. 

Fosterforeldre kan ofte fungere som støtter og rådgivere, 
likeledes institusjonspersonale som en ungdom har fått en 
god relasjon til over tid. Kanskje er det fornuftig å finne en 
person som kan fungere som mentor, og/eller en den unge 
kan få en terapeutisk relasjon til. Poenget er at oppmerksom-
heten må rettes mot viktige relasjoner i unges liv, og hvordan 
disse kan fostres og vedlikeholdes i overgangsfasen. 

Unges rett til medvirkning må ivaretas i 
ettervernsarbeidet
Barn og unges rett til medvirkning i egen sak er nedfelt i lov 
om barneverntjenester. Når unge blir myndige, kommer i 
tillegg deres rett til selvbestemmelse som følger av å ha blitt 
voksen. Men det å medvirke som ung voksne har mer sub - 
stansiell betydning enn den rent juridiske. Som norske 
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forfattere (Bakketeig og Bergan, 2013; Paulsen, 2016) på - 
peker, opplever unge å bli for lite informert og hørt når det 
skal tas beslutninger som gjelder dem. Propp, Ortega og 
NewHart (2003) går så langt som til å si at unge mister 
innflytelse i offentlige systemer, inklusive barnevernet, når 
det tas beslutninger om dem der de ikke involveres. Disse 
forfatterne kommer med en rekke forslag om hvordan man 
kan styrke unges medvirkning. Det er gjennom å involvere 
unge i alle deler av en sak, fremme samarbeid mellom ulike 
instanser som har med ungdommene å gjøre, lære unge når 
og hvordan de skal stole på andre enn seg selv, og oppmuntre 
relasjoner mellom unge under omsorg. 

Å akseptere unges rett til medvirkning innebærer også at 
unge anerkjennes som personer av verdi. Dermed kan det 
også legges et grunnlag for å utvikle relasjoner som bygger på 
gjensidighet så langt dette er mulig, for eksempel i en barne - 
vernsarbeider/ungdom-relasjon. Også her har relasjonens 
kvalitet betydning, idet medvirkning innebære at en ung 
voksen formidler noe om seg selv og sine ønsker og behov 
som i bunn og grunn krever at han eller hun har tillit til den 
som får informasjonen. Og tillit må opparbeides over tid. I 
motsatt fall blir relasjonen lett preget av konfrontasjon og 
konflikt, på den måten at en ung voksen primært stiller krav 
og ikke ønsker å gå inn i en dialog. 

Sosial, emosjonell, praktisk og økonomisk 
støtte
Det å bevege seg fra en tilværelse som ung voksen med i 

hvert fall relativt trygge rammer, og over i en fase der målet 
er en form for selvstendig etablering, krever mye støtte av 
både sosial, emosjonell, praktisk og økonomisk art. Det er 
støtte familier flest gir sine unge så langt de kan, uten at man 
kanskje tenker så mye over hva støtten inneholder fordi 
behov oppstår og møtes som en del av tilværelsen. Dette blir 
annerledes for unge voksne på vei ut av barnevernet, særlig 
fordi ulike instanser ofte må ivareta ulike behov i et samar-
beid. Dermed blir det spørsmål om planlegging og logistikk, 
og behov for å være oppmerksom på alle detaljer og hvilken 
rekkefølge disse bør håndteres i. Her er ofte fosterforeldre 
uvurderlige samarbeidspartnere for barnevernet, fordi de kan 
ivareta mange av de samme funksjonene som foreldre ellers 
ivaretar i en overgangsfase. Fosterforeldrene er dessuten 
gjerne de som kjenner den unge best.

Når de gjelder de ulike puslespillbitene som til sammen 
gir en trygg tilværelse for unge voksne, kan man egentlig 
ikke være detaljert nok for å sikre at alt er på plass. Det å 
flytte for seg selv, krever for eksempel planlegging av alt fra 
hvordan boligen skal se ut til hvordan økonomien skal styres, 
samt kunnskap om hvordan drifte en bolig. Man må kunne 
finne fram på egen hånd, lære seg infrastrukturen der man 
bor, finne ut hvordan det er å opprettholde kontakt med 
venner og andre, osv. osv. 

Det er viktig å begynne denne planleggingen tidlig, i god 
tid før 18-årsdagen. Samtidig vil det alltid komme over-
raskelser, ting vil skje både på godt og vondt, slik at det er 
viktig at unge voksne har noen som følger dem og prosessene 
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de er inne i, over tid. Og det er ingen spesiell grunn til at 
ettervern må opphøre ved fylte 23 – i England kan man for 
eksempel få ettervernstiltak til man er 25!

Avslutning
Som vi også så helt innledningsvis i artikkelen, er begrepet 
«overgang til voksen alder» eller «overgang» viktig for for - 
ståelsen av hva som skjer etter 18-årsalderen. Begrepet tilsier 
for eksempel at en person beveger seg fra en posisjon til en 
annen. For eksempel skal en ungdom bevege seg fra videre-
gående skole til høyere utdanning, til arbeidslivet, eller 
kanskje til en usikker framtid. Han eller hun skal også 
bevege seg fra å bo sammen med andre, det være seg hos 
familien, i fosterhjem eller institusjon, til å bo på egenhånd 
med eller uten oppfølging. Over tid bør han eller hun helst 
bevege seg fra å være økonomisk avhengig av andre til å bli 
så selvforsørgende som mulig, og fra å være barn i en familie 
eller familieliknende setting til å etablere seg med egen 
familie. Dette er hva som ofte kalles normative overganger, 
det vil si hva som forventes av unge voksne som skal etablere 
seg i voksenverdenen. 

I tillegg kommer det som kan kalles et godt liv, eller en 
tilværelse unge voksne er fornøyd med, enten fordi han eller 
hun har det bra som det er, eller ser seg selv i utvikling på vei 
mot noe bra. Her må unges egne oppfatninger og deres egen 
følelse av å kunne medvirke stå sentralt, sammen med en 
erkjennelse av at normative forventninger til hva som er et 
vellykket voksenliv, ikke er tilstrekkelig. Det er mange måter 
å bli voksen på, mange måter å leve voksenliv på, og mange 
måter å leve på som gir tilfredsstillelse og glede. 

Som Stein og Wade (2000) påpeker, er det behov for et 
helhetlig og livsløpsorientert perspektiv i arbeidet med unge 
som forlater barnevernet. 

Referanser
Antle, B. F., Johnson, L., Barbee, A. & Sullivan, D. (2009). 
Fostering interdependent versus independent living in youth 
aging out of care through healthy relationships. Families in 
Society, 90, 309-315. 

Backe-Hansen, E., C. Madsen, L. B. Kristofersen og B. 
Hvinden (2014). Barnevern i Norge 1990-2010. En 
longitudinell studie. Oslo: NOVA, rapport nr. 9/2014. 

Bakketeig, E. & A. S. Mathisen (2008). Ungdommenes 
egne stemmer. I E. Bakketeig & E. Backe-Hansen (red). 
Forskningskunnskap om ettervernet. Oslo: NOVA, rapport nr. 
17/2008.

Bakketeig, E. & L. T. Bergan (2013). Om ungdoms 
medvirkning ved plassering i fosterhjem. I E. Backe-Hansen, 
T. Havik & A. Grønningsæter (red). Fosterhjem for barns 
behov. Rapport fra et fireårig forskningsprosjekt. Oslo: NOVA, 
rapport nr. 16/2013. 

Clausen, S.-E. (2008). Ettervern og barnevernsstatistikk. I 
E. Bakketeig og E. Backe-Hansen (red). Forskningskunnskap 
om ettervernet. Oslo: NOVA, rapport nr. 17/2008. 

Greenen, S. & Powers, L. E. (2007). “Tomorrow is 

another problem”. The experiences of youth in foster care 
during their transition to adulthood. Children and Youth 
Services Review, 

Jessen, J. & E. Backe-Hansen (2017). Samvær, samarbeid 
og støtte. Familiens mulighet for å hjelpe unge voksne etter 
plassering utenfor hjemmet. Oslo: NOVA, rapport nr. 2/2017. 

Lehmann, S., Havik, O. E., Havik, T. & Heiervang, E. 
(2013). Mental disorders in foster children: A study of 
prevalence, comorbidity and risk factors. Child and 
Adolescent Mental Health, 7, 

Kayed, N. S., Jozefiak, T., Rimehaug, T. med flere (2015). 
Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner. 
Trondheim: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge. 
Lastet ned oktober 2017 fra https://www.ntnu.no/
documents/10293/1263899358/Barnevernrapport_RKBU.
pdf/fb0b753b-bdab-4224-b607-5bfe2f1ee32e 

Paulsen, V. (2016). Ungdoms erfaring med medvirkning i 
barnevernet. Fontene forskning, 9, 1, 4-15. 

Propp, J., Ortega, D. M. & NewHart, F. (2003). 
Independence or interdependence: Rethinking the transition 
from “ward of the court” to adulthood. Families in Society: 
The Journal of Contemporary Human Services, 82, 259-266.

Stein, M. (2012). Young people leaving care: Supporting 
pathways to adulthood. London: Jessica Kingsley. 

Stein, M. & J. Wade (2000). Helping care leavers. 
Problems and strategic responses. London: HMSO. Lastet ned 
oktober 2017 fra https://www.lemosandcrane.co.uk/dev/
resources/DoH%20-%20Helping%20care%20leavers.pdf 

Storø, J. (2015). From superindependence to transition 
and self-determination. Historic view on policies and 
practice towards Norwegian care-leavers. Practice: Social 
Work in Action, 17, 5-20.

Fotnoter:
1:  I 1998 ble bvl § 1-3 endret til å lyde slik: 

«Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn 
under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak som er 
iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller 
erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov 
inntil barnet har fylt 23 år. Jf. likevel § 4-24 tredje ledd. 
Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om 
tiltak etter fylte 18 år skal regnes som enkeltvedtak og skal 
begrunnes ut fra hensynet til barnets beste, jf. § 4-1».

2:  NOU 2016: Ny barnevernslov. Sikring av barnets rett til 
omsorg og beskyttelse.

3:  Prop. 169 L (2016-2017)

4:  Se https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/
policy


