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En stor norsk studie viser at en av to fosterbarn i skolealder strever med psykiske 
lidelser. Disse barna og deres familier har et behov for et kvalifisert og tilgjengelig 
tjenestetilbud. Hvilken type hjelp er det snakk om? Og hvordan går det med 
fosterbarn over tid? Med støtte fra Norges forskningsråd gjennomfører vi nå en 5-års 
oppfølgingsstudie om ungdom i fosterhjem. 

Ettervirkninger av 
skadelig omsorg

• av Stine Lehmann, psykologspesialist 
og Marit Larsen, psykolog

Barn er svært avhengig av sine nære 
omgivelser og relasjoner, og deres 
psykiske helse kan ikke sees i isolasjon 
fra deres familiesituasjon (Cicchetti & 
Toth, 2005). Fosterbarn har startet sitt 
liv i relasjoner som har satt deres helse 
og utvikling i fare. Formålet med foster   
hjemsplassering i Norge er «…å gi 
utviklingsmuligheter gjennom positive 

personlige opplevelser, og erfaringer med 
andre mennesker som kan motvirke 
effekten av tidligere negative samspill» 
(Norges offentlige utredninger, 2000). 
En kunnskapsbase om utbredelse av og 
former for psykiske lidelser hos denne 
sårbare gruppen barn og unge, gir 
grunn  lag for utvikling av tilpassede 
tjenester til fosterbarn og deres familier.

Hva er psykiske lidelser?
Det er nyttig å skille mellom psykiske 

lidelser og psykiske vansker. Ulike 
grader av generelle vansker som ned  
setter funksjonsevnen kan kalles psyk  
iske vansker, mens man i den andre 
enden av skalaen har spesifikke lidelser 
som oppfyller diagnostiske kriterier i 
internasjonale klassifikasjonssystemer. Å 
slite med psykiske vansker er ikke det 
samme som å ha en psykisk lidelse. 
Denne type problemer kan gå over av 
seg selv, men kan også kreve tiltak for å 
bedre seg. Blant barn og unge med 
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Tiltak

psykiske lidelser har nær en tredjedel i 
perioder symptomer på både emosjo
nelle lidelser og atferdsforstyrrelser 
samtidig. Det kan se ut til at barn med 
atferdsforstyrrelser oftere blir lagt 
merke til og henvist for sine vansker 
enn barn med følelsesmessige vansker 
(Heiervang, 2007).

Norges mest omfattende 
studie om fosterbarns 
psykiske helse – hva fant vi?
I 2011 inviterte vi fosterforeldre og 
lærere til fosterbarn mellom 612 år til 
å delta i en stor undersøkelse om foster  
barns psykiske helse. Foster foreldre og 
lærere til 300 fosterbarn i SørøstNorge 
besvarte et diagnostisk intervju. For  
målet med studiet var å styrke kunn  

skapen om den psykiske helsen til barn 
som bor i fosterhjem. De første funn  
ene fra studiet er publisert i tre inter
nasjonale vitenskaplige artikler, som 
inngikk i doktorgradsavhandlingen 
«Mental Disorders in Foster Children, 
a Study of Prevalence, Comorbidity, 
and Risk Factors» ved Universitetet i 

Bergen (Lehmann, 2015). Funnene er 
også presentert i nasjonale og inter
nasjonale fora, konferanser og fagdager.

Et av to fosterbarn sliter med én eller 
flere psykiske lidelser
Resultatene viste 
at hvert andre 

                       Om forfatterene 
• Hovedforfatter: Stine Lehmann, Psykologspesialist, PhD. 
Forsker ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge, 
Psykisk Helse og Barnevern (RKBU) vest, Uni Reseach Helse. 
Prosjektleder for forskningsprosjektet «Psykisk helse og livskvalitet 
hos ungdom som lever i fosterhjem, en femårig oppfølgingsstudie»
• Medforfatter: Marit Larsen, psykolog, Regionalt Kunnskapssenter for 
Barn og Unge, Psykisk Helse og Barnevern (RKBU) vest, Uni Reseach 
Helse. Prosjektkoordinator for «Psykisk helse og livskvalitet hos ungdom 
som lever i fosterhjem, en femårig oppfølgingsstudie» 

Ettervirkninger av 
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Hvordan går det med foster-
barn inn i ungdomsalder?
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foster barn i skolealder hadde en eller 
flere psykiske lidelser som angst, 
Post trau matisk stress lidelse (PTSD), 
alvorlige relasjonsskader, atferdslidelser 
og ADHD (Lehmann, Havik, Havik, 
& Heiervang, 2013a). 

En vanske kommer sjelden alene
Det var ofte overlapp mellom ulike 
diag noser blant fosterbarna som hadde 
psykiske lidelser. Det vil si at barn som 
for eksempel hadde store vansker med 
sinne, også kunne slite med mye redsel 
samtidig. Derfor er det viktig at når vi 
undersøker fosterbarns psykiske helse, 
må vi bruke kartleggingsverktøy som 
kan fange opp et bredt spekter av 
vansker og ressurser hos barnet. 

Skadelig omsorg og flere plasseringer 
øker risikoen
Vi fant at risikoen for psykiske lidelser 
hos fosterbarnet økte dersom barnet 
hadde vært utsatt for alvorlig omsorgs
svikt, psykisk og fysisk vold i sin bio   
logiske familie eller hadde flere plasser
inger bak seg. Særlig viste det seg at det 
å ha vært utsatt for psykisk og fysisk 
vold, enten direkte eller levd med vold 
og trusler i sin familie, hadde stort 
skade potensiale for barnets utvikling, 
og økte risikoen for flere typer psykiske 
lidelser. 

Vi trenger gode kartleggingsverktøy
Funnene våre understreker betydningen 
av å ha gode verktøy som kan identi
fisere de barna som har behov for opp  
følging og behandling når de plasseres i 
fosterhjem. Forskningsprosjektet vur  
derte om SDQ (Strengths and Diffi
culties Questionnaire), som er mye 
brukt i kartlegging av barns psykisk 
helse, er et slikt verktøy. Våre funn 
tyder på at SDQ er egnet til å fange 
opp fosterbarn som har en psykisk 
lidelse. Samtidig viser studien at nær ett 
av fem fosterbarn har alvorlige traume 
og stressrelaterte relasjonsskader som 
ikke fanges opp ved hjelp av dette 
screeninginstrumentet.
 
Traume- og stressrelaterte lidelser hos 
fosterbarn
For å forstå følgene av tidlige skadelige 

samspillserfaringer som fører til 
alvorlige relasjonsskader blant barn, 
brukes ofte begrepet tilknytningsfor
styr relser. Tilknytningsforstyrrelser 
kjennetegnes ved en markant forstyrret 
og utviklingsmessig upassende måte å 
være med andre på, i flere situasjoner. 
Vanskene starter før barnet fyller 5 år, 
og vedvarer over tid. For å bruke denne 
betegnelsen på barnets vansker må vi 
vite at barnet har vært utsatt for skade  
lige omsorgsrelasjoner tidlig i sin utvik  
ling. Tilknytningforsyrrelse er en hyp  
pig brukt betegnelse på hvordan barn 
utsatt for mishandling og omsorgssvikt 
har det med andre. I diagnosesystemet 
vårt er denne lidelsen klassifisert under 
traume og stressrelaterte lidelser, som 
to ulike men beslektede forstyrrelser i 
måten barnet samhandler med nære om  
sorgspersoner og andre i sine om giv el  
ser. Den uhemmede typen for styrrelse 
kjennetegnes ved at barnet strever med 
å regulere nærhet og av stand på en 
passende måte, ved at han eller hun 
oppleves som både fysisk og psykisk 
nærgående på en måte som vekker 
bekymring hos voksne og jevn aldrende. 
Den hemmede typen på den andre 
siden, betegner barn som strever med å 

ha tillit til at det nytter å hen vende seg 
til voksne for trøst og støtte. Han eller 
hun kan virke «fravendt», streve med å 
vise positive følelser, og å regulere sine 
følelser slik at de kommer til uttrykk på 
en forståelig måte for omgivelsene. 

Kunnskapen om tilknytningsfor
styrrelser er hovedsakelig hentet fra 
studier på barn som er vokst opp under 
ekstremt belastende forhold i institu
sjoner i Romania (Smyke, Dumitrescu, 
& Zeanah, 2002). I vår studie under
søkte vi derfor om det også er riktig å 
forklare relasjonsskadene hos barn som 
har opplevd alvorlig omsorgssvikt og 
mishandling i sin biologiske familie, 
som tilknytningsforstyrrelser. Våre funn 
gir støtte for dette, og vi mener at tilkny t 
ningsforstyrrelsesbegrepet kan bidra til å 
forstå relasjonsskader og behov hos barn 
som har blitt utsatt for mishand ling og 
omsorgssvikt i familien. 

Omsorgssvikt og 
fosterhjemsplassering
Omsorgsplasseringer er den mest inn  
gripende formen for tiltak når barns 
helse og utvikling er i fare. Man fjerner 
barnet fra det man vurderer som et 
skade lig omsorgsmiljø, og plasserer det 
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i trygge rammer. Dette innebærer at 
man forlater forsøk på å kompensere 
for mangler ved omsorgen hos bio log
iske foreldre ved å øke beskyttelses
faktorer, fordi risikofaktorene er vurdert 
som for mange, for alvorlige og for 
varige. 

Når barnet er flyttet ut av den skade  
lige situasjon, vil ikke alltid denne erfar  
ingen være mulig for barnet å snakke 
om, som minner. Fordi barnets hjerne 
er i utvikling vil strategiene barnet har 
utviklet i samspill med sine omsorgs
personer, bli en del av barnets kunnskap 
om seg selv i verden. Denne kunnskap
en vil forme barnets måte å bearbeide 
og gi mening til ny informasjon på. 
Barnets atferdsalternativer i sin sam
handling med omgivelsene vil dermed 
preges av disse erfaringene. Det barnet 
har lært om seg selv, og hvordan det 
skal være med andre, kan være uhen
sikts messig i samspill på andre arenaer, 
som med jevnaldrende og på skole. 
Derfor vil barn som plasseres i foster
hjem, ofte ha behov for mye hjelp til å 

lære å tolke sine omgivelser på nye 
måter, og tørre å prøve ut en større 
varia sjon av handlingsalternativer, både 
i samspill med nære omsorgspersoner, 
og i samhandling på arenaer utenfor 
hjemmet.

Dette er en endringsprosess som ofte 
er krevende og tar tid. Det er stor varia  
sjon i hvor omfattende hjelp et barn og 
dets omsorgspersoner trenger i dette 
endringsarbeidet. Barnets relasjon til 
fosterforeldrene har et stort potensial 
for denne nylæringen. Det er i de hver  
dagslige situasjonene i det virkelige livet 
barnet får erfaringer som kan virke 
korri gerende på tidligere erfaringer fra 
samspill. Disse kan gradvis endre 
barnets opplevelse av seg selv og andre. 

Det er ikke mulig å vite med sikker  
het hvordan kombinasjonene av belast  
ning og beskyttelse over tid har virket 
på ditt fosterbarns utviklingspotensial 
til nå. Det vi har grunn til å anta er at 
mange av disse barna, på grunn av sin 
tidlige erfaring, er mer utsatt som 
gruppe enn andre barn for å utvikle 

ulike psykiske vansker. For noen barn er 
det realistisk å tenke reparasjon, mens 
for andre er det mer realistisk å tenke 
stabilisering av funksjonsnivå. For svært 
skadede barn er det å hindre videre 
skjev utvikling en svært viktig oppgave. 

Noen ganger vil det være behov for 
at det er flere voksne som involveres i 
dette endringsarbeidet. Andre betyd
nings fulle voksne som lærere, saksbe
handler, fastlege eller andre barnet har 
kjent over tid, kan involveres som 
støtte system rundt fosterfamilien. I 
tillegg vil endel fosterbarn ha så om  
fattende vansker på flere arenaer i sitt 
dagligliv, og i sitt samspill med andre, at 
de og fosterforeldrene har behov for 
tiltak som innebærer omfattende utred  
ning og behandling. Et tett samarbeid 
mellom tjenester er en forutsetning for 
videre tiltaksutvikling for fosterbarn og 
deres familie. Fosterforeldre har behov 
for informasjon, støtte og veiledning for 
å kunne bidra best mulig i reparasjons 
og utviklingsarbeidet med barn som har 
vært utsatt for omsorgssvikt og 
mishandling. 

Hva har vår studie ført til? 
Samarbeid i Nordisk Velferds-
råd om gjennomførbare 
forbedringer
I vår studie av fosterbarn i skolealder 
fant vi at 51 prosent av barna hadde en 
eller flere psykiske lidelser (Lehmann et 
al., 2013a). Innføring av standardiserte 
screeninginstrumenter i barnevernet 
har vist seg å øke sannsynligheten for at 
barn med behov for oppfølging opp  
dages (S. Jee et al., 2010; S. H. Jee et 
al., 2010). Dette taler for å innføre 
systematiske undersøkelser av psykisk 
helse hos barn som plasseres utenfor 
hjemmet. 

Studien om fosterbarns psykiske 
helse i Norge har vakt interesse i nor  
disk sammenheng. Nordisk Velferds
senter, en underorganisasjon av Nordisk 
Ministerråd, tok i 2014 initiativ til å 
samle forskere fra nordiske land for en 
gjennomgang av vår kunnskap til nå 
om fosterbarns behov. Arbeidet resul 
terte i en rapport med klare anbefaling
er til nordiske myndigheter (Vinner
ljung et al., 2015). Her anbefalte vi at 



6  Fosterhjemskontakt 4/16

alle fosterbarn tilbys en grundig ut red  
ning av deres psykiske helse ved plasser  
ing, og ved senere oppfølging. Gjentatte 
utredninger som følger barnet over tid, 
kan gi verdifull kunnskap om hvordan 
barnets symptombelastning og velferd 
utvikles over tid – har det blitt bedre, 
ingen forandring, eller til og med dår  
ligere? 

Også i regjeringens stortingsmeld ing 
(Barne likestillings og inkluder ings
departementet, 2016) som nylig er lagt 
fram, understrekes betydningen av god 
kartlegging av fosterbarn. I stor tings
meldingen kommer det fram at det per 
i dag ikke finnes en systematisk måte å 
kartlegge fosterbarna på. Dette er en 
utfordring, og det er derfor behov for et 
system for å ivareta dette, står det i 
meldingen. 

Begrensede ressurser og kompetanse 
i barnevernet vanskeliggjør omfattende 
utredninger av psykisk helse. Derfor 
kan kortere kartleggingsinstrumenter 
være et nyttig første trinn i identifiser
ing av barn med behov for spesialisert 
utredning og oppfølging. Ett alternativ 
er å foreta alderstilpasset kartlegging av 
symptomer på psykiske uhelse med 
standardiserte kartleggingsinstrument. 
De barna som vekker bekymring gjen  
nom kartleggingen ved at de har flere 
symptomer på at de ikke har det bra, 
må sikres videre utredning og oppfølg
ing. Men de kartleggingsskjemaene som 
er utprøvd i Norden har begrensninger. 

Kartlegging må skje i en bredere 
kontekst 
Høy forekomst av psykiske lidelser hos 
fosterbarn har nær sammenheng med 
deres omsorgsbetingelser i biologisk 
familie, og deres plasseringshistorie. 
Kortfattede kartleggingsinstrumenter er 
først og fremst sjekklister for symptom 
og funksjon. De kan ikke brukes til å 
stille diagnoser. De gir heller ikke infor  
masjon om barnets nåværende situasjon 
og omgivelser, eller hvilke belastninger 
og beskyttende faktorer barnet har 
erfart før plassering. Både vår og andre 
studier indikerer at fosterbarn er spesi  
elt utsatt for å utvikle alvorlige rela
sjonsforstyrrelser (Kay & Green, 2013; 
Lehmann, Havik, Havik, & Heiervang, 

2013b; Minnis, RabeHesketh, & 
Wolkind, 2002; Zeanah et al., 2004). 
Veletablerte kartleggingsinstrumenter 
er ikke utformet for å identifisere denne 
type relasjonelle problemer. Det er der  
for viktig å påse at kartlegging av psyk  
isk helse skjer innenfor en bredere ram  
me der omsorgshistorikk og relasjonell 
fungering/tilknytning også blir kart  
lagt, enten ved samtale eller ved hjelp 
av standardiserte validerte metoder 
(Lehmann, Kornør, & Jacobsen, 2015). 

Oppsummert finnes det ennå ikke 
nordiskspråklige screeninginstrumenter 
som evner å fange opp samtlige sentrale 
områder og særtrekk ved denne høy risiko  
gruppen barn. Vi fant i vår studie at det 
veletablerte instrumentet Strengths and 
Difficulties Questionnaire (SDQ) kan 
se ut til å egne seg til screeningformål 
for fosterbarn (Lehmann, Heiervang, 
Havik, & Havik, 2014). Imidlertid er 
det viktig å være oppmerksom på de 
klare begrensningene slike grovmaskede 
kartleggingsverktøy har. Omsorgshisto
rikk, relasjonelle traumer, regulerings
vansker og påfølgende vansker med 
samspill i nære relasjoner fanges ikke 
opp av disse instrumentene. Nyere 
instrumenter spesielt utformet for å 
favne om særtrekk ved fosterbarns 
psykisk helse og relasjonelle fungering 
er utviklet, men vi vet ennå for lite om 
overføringsverdien til de nordiske land  
ene (Lehmann et al., 2015). 

Sats på fosterforeldrene! - veiledning 
fra første stund, og videreutvikling av 
tjenester
I rapporten fra Nordisk Velferdsråd 
frem hevet vi fosterforeldre som viktige 
nøkkelpersoner i endringsarbeid med 
barnet. For å sikre utviklingsstøttende 
og reparerende omsorg, og forebygge 
nye relasjonsbrudd, anbefalte vi at 
foster foreldre inkluderes som sentrale 
sam arbeidspartnere i tiltak overfor 
foster barn, og tilbys veiledning umid
delbart ved plassering. Fokus på å 
styrke barns tilknytning til fosterfor
eldre, redusere barnas emosjonelle 
vansker og atferds vansker, og å fokusere 
på barnas ressur ser er alle viktige felles  
komponenter i vei ledningsprogrammer 
til fosterfor eldre (Leve et al., 2012). 

Beslutninger vedrørende kartlegging 
av psykisk helse må sees i sammenheng 
med forutsetningene for å yte virksomme 
tiltak for fosterbarn med behov for 
oppfølging utover plassering i foster  
hjem (Kessler et al., 2008). Samordning 
av tjenester og øket kompetanse i 
tjenest ene, for eksempel på sammen
hengen mellom omsorgsbetingelser og 
psykisk helse, og vanlige uttrykk for 
relasjonsskader, er forutsetninger for 
riktig hjelp. I et nasjonalt perspektiv er 
tilgang til behandling i psykisk helse
vern for barn i fosterhjem et viktig 
tema. Har fosterbarn samme tilgang til 
psykiske helsetjenester som andre barn 
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med liknende psykiske vansker? I Norge 
peker en rapport fra Statens Helsetilsyn 
(2012) på at kommunalt barnevern har 
relativt få henvisninger til psykisk helse  
vern. I vår rapport anbefaler vi videreut
vikling av modeller for samarbeid mel  
l om tjenester for barn og unge, videre at 
departementene vurderer hvordan kompe  
tansen på barn og unge med sammen
satte problemer kan økes. 

Vi har økende kunnskap om fore
komst av psykiske lidelser hos foster
barn, og hvilke faktorer som ser ut til å 
øke risikoen for denne gruppen barn. 
En metaanalyse fant at evidensbaserte 
behandlingsmetoder ikke ser ut til å ha 
samme effekt på barn med stor symptom  
belastning, som fyller kriteriene for en 
eller flere diagnoser (Weisz Jr., 2013). 
Dette kan forstås som at det er behov 
for å videreutvikle behandlingsmetoder 
i psykisk helsetjeneste som er spesielt 
rettet inn mot de komplekse symptom
mønstre og belastningene man finner 
hos fosterbarn. Det er behov for mer 
kunnskap om hva som virker i fore byg
ging og behandling av psykiske lidelser 
hos fosterbarn i europeisk kontekst 
(Leve et al., 2012; Luke, Sinclair, Wool  
gar, & Sebba, 2014). Det er derfor vik  

tig at utvikling av behandling og veiled  
ning organiseres i samarbeid med forsk  
ning som gir øket kunnskap om hvilke 
tiltak som er best egnet for ulike grup  
per fosterbarn og deres fosterforeldre.

Ny oppfølgingsstudie, fem år 
etter: Psykisk helse og livs-
kvalitet hos ungdom som 
lever i fosterhjem
Selv om tidlige belastninger øker risi  
koen for psykiske vansker, trenger det 
ikke være slik at vanskene vedvarer over 
tid, dersom barnet får god utviklings
støttende omsorg i trygge stabile om  
givelser. Fosterhjemsplassering er et 
tiltak for å sikre positiv utvikling hos 
barn som har opplevd mishandling og 
omsorgssvikt. Likevel ser ikke plasser
ing i fosterhjem i seg selv ut til alltid å 
være tilstrekkelig for å bedre fosterbarns 
hverdagsfungering. 

Vi trenger studier som følger foster  
barn i skolealder over tid, som kan gi 
kunnskap om hva som fører til positiv 
utvikling og fremmer livskvalitet. Vi 
mangler også kunnskap om hvilken 
type hjelp fosterbarn og deres familier 
får fra ulike tjenester, og om fosterbarna 
og familiene selv opplever tilbudene de 

mottar som gode og tilpasset deres 
behov. 

Høsten 2016 gjennomfører vi en 
oppfølgingsstudie for å undersøke hvor  
dan det går med barna vi undersøkte i 
2011, som nå er 1117 år. Dette forsk  
ningsprosjektet er finansiert av Norges 
forskningsråd. Alle fosterfamilier i 
SørøstNorge med fosterbarn mellom 
1117 år inviteres til å delta. I tillegg til 
å invitere fosterforeldre og lærere, invi  
terer vi fosterbarna selv til å delta. Det 
er særlig viktig at ungdommenes stem  
me blir hørt denne gangen. Målet for 
vårt nye forskningsprosjekt er å under
søke hvordan det går med fosterbarn fra 
barndom til ungdomsår, og hva som 
fremmer psykisk helse og livskvalitet i 
barnas dagligliv. Vi vil også undersøke 
hva som kjennetegner de fosterbarna og 
familiene som får hjelp fra kommunale 
tjenester og psykiske helsetjenester, og 
familienes egne erfaringer med kvalitet
en i tjenestene.

Vi bruker standardiserte intervjuer 
og spørreskjema om psykisk helse, 
livskvalitet og erfaringer med tjenester i 
psykisk helsevern og barnevern. Deltag
erne kan velge om de vil delta ved 
nettbaserte besvarelser, telefon intervju 
eller å intervjues ansikt til ansikt.

For å sikre at vi bruker gode metoder 
slik at vi kommer frem til kunnskap 
som er nyttig for fosterbarn og deres 
familier, har vi som gjennomfører 
prosjektet jevnlige møter med bruker
organisasjonene Norsk Fosterhjems
forening og Landsforening for barne
vern barn. Brukerorganisasjonene og 
forskerne samarbeider tett i alle faser av 
prosjektet, fra planlegging til gjen nom
føring og formidling av resultater. 

Resultatene fra prosjektet vil gi unik 
kunnskap om hva som bidrar til god 
psykisk helse, livskvalitet og daglig 
fungering hos fosterbarn fra barndom 
til ungdomsalder. Prosjektet vil også 
bidra med innsikt i fosterfamilienes 
erfaringer med tilbudet fra barnevern og 
helsetjenester på kommunale og regio  
nale nivå, og koordineringen mellom 
disse. Denne kunnskapen er av stor 
betydning for videreutvikling av hjelpe  
tilbud som tilbys etter foster hjems
plassering.
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forbedringer

Prosjektets anbefalinger til rådet: 
•  At alle fosterbarn tilbys en grundig utredning av deres psykiske helse. 
•  Som alternativ at symptomer på alvorlig psykisk uhelse kartlegges med 

standardiserte kartleggingsinstrumenter, men med bevissthet om disse 
instrumentenes begrensninger.

•  Alle barn med resultat som vekker bekymring bør sikres videre utredning, 
og oppfølging tilpasset det enkelte barn og dets fosterfamilie. 

•  At standardiserte kartleggingsinstrumenter brukes for å følge barnets 
utvikling over tid. 

•  Generelt anbefales det at lokalt, regionalt, og nasjonalt barnevern, i samar
beid med psykiske helsevern, bidrar til videre tjenesteutvikling som øker den 
forskningsbaserte kunnskapen om virksomme tjenester, og at barn i foster
hjem får tilgang til disse tiltakene. 

Kilde: Vinnerljung, B., Forsman, H., Jacobsen, H., Kling, S., Kornør, H., & 
Lehmann, S. (2015). Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem BARN KAN 
INTE VÄNTA Översikt av kunskapsläget och exempel på genomförbara förbättringar.

FAKTA  
Forskningsprosjekt 2

Hvordan går det med fosterbarn, 
fra barndom til ungdomstid

•  Prosjektet er finansiert av Norges 
forskningsråd

•  Gjennomføres høsten 2016vår 
2017

•  Alle fosterfamilier i SørøstNorge 
med fosterbarn mellom 1117 år 
inviteres til å delta

•  Målet er å undersøke hvordan 
det går med fosterbarn fra 
barndom til ungdomsår, hva som 
fremmer psykisk helse og 
livskvalitet i barnas dagligliv. 

•  Vi vil også undersøke hva som 
kjennetegner de fosterbarna og 
familiene som får hjelp fra 
kommunale tjenester og psykiske 
helsetjenester, og familienes egne 
erfaringer med kvaliteten i 
tjenestene.
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