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I denne artikkelen presenteres fem adoptivforeldres opplevelse av nåværende 
adopsjonspraksis sett ut i fra hensynet til barnets beste. 

Adopsjon av barn i fosterhjem
– adoptivforeldres opplevelse 
av nåværende adopsjonspraksis

• av Jane Kristin Solbrækken, 
spesialpedagog

Innledning
Denne artikkelen baserer seg på deler 
av min masteroppgave Adopsjon av 
barn i fosterhjem - sett ut i fra hensynet 
til barnets beste. Jeg har tidligere skrevet 
en artikkel i Fosterhjemskontakt om de 
konstitusjonelle rammene og lovgiv
ningen ved adopsjon av barn i foster
hjem. I denne artikkelen vil jeg kort 
presentere noen funn etter intervju 
med fem foreldrepar som til sammen 
har adop tert syv barn gjennom seks 
ulike barne vernstjenester. Fokuset her 
er hvordan foster/adoptivforeldrene 
vurderer nå vær ende adopsjonspraksis 
sett ut i fra hensynet til sitt barns beste.

Det teoretiske rammeverket for stu  
d ien har vært tilknytningsteori, nyere 
forskning om samspillets betydning for 
hjernens utvikling, og lover og retnings
linjer som regulerer adopsjon av barn i 
fosterhjem. Sentrale tilnærminger har 
vært fenomenologi og hermeneutikk og 
jeg har brukt kvalitativt forskningsinter
vju for å gå i dybden av tema. 

Begrepsavklaring
Begrepet fosterbarn er en akseptert 
merke  lapp i fosterhjemsmiljø. For meg 
ligger det en avstand i begrepet. Man 
synliggjør at dette er et barn som man 
riktig nok har omsorgen for, men ikke 
helt ansvaret for. Det er min oppfat
ning at barn er barn, med ulike 
foreldre (bio logiske for eldre, fosterfor
eldre, adop  tiv foreldre). Jeg velger der  
for å omtale barna som barn i foster
hjem – og ikke fosterbarn (Solbræk
ken, 2002).

I denne artikkelen velger jeg å 
be tegne de biologiske foreldrene som 
foreldre, mens foster/adoptivfor  
eld rene betegnes som fosterforeldre. 

Barna i undersøkelsen
Barna var i alderen 2 måneder til 3 år 
ved plassering og 2,5 til 7 år ved 
adop sjons tidspunktet. Ingen av barna 
var plassert i egen biologisk familie  
såkalte familieplasseringer. Alle foster
foreldrene var forespeilet oppvekstplas
sering. Adopsjon ene ble gjennomført 
uten foreldrenes samtykke. Adopsjons
prosessene tok ca 1,52,5 år.  

Barnet i fosterhjemmet
Fosterforeldrene er før tildeling av barn 
godkjente som fosterforeldre. Fire av de 
fem parene i undersøkelsen hadde del  
tatt på Pridekurs. Fosterforeldre er vur
dert til å ha muligheter for å gi et barn 
trygge familierelasjoner, som er den vik  
tigste rammen rundt barns oppvekst. 

Ønske om å bli foreldre hadde vært 
en sterk motivasjon for alle parene i 
denne undersøkelsen. Prosessen hadde 
vært lang og flere veier til målet var 
prøvd og vurdert på forhånd. Når par  
ene til slutt tok valget med å ta i mot et 
barn i fosterhjem, så var det med tanke 
på varig plassering. I det lå det et ønske 
om å bli foreldre, gi barnet en trygg og 
god oppvekst, innlemme barnet i stor  
familien og knytte varige bånd. At barna 
i denne undersøkelsen var små ved plas  
sering, førte også trolig til at det ble 
naturlig for fosterforeldrene å ta og få 
rollen som foreldre. 

I tilknytningsteori beskrives den 
trygg hets eller utrygghetsrelasjonen 
som et lite barn utvikler i forhold til sine 
primære omsorgspersoner. De ulike 
hjerneområdene utvikles og organiseres 
til forskjellige tider gjennom hele barn  
dommen og fullføres i samhandling 
med tilknytningspersonene. Vi vet også 
at omsorgspersonens forestillinger om 
barnet er avgjørende for hvordan hun/
han relaterer seg til sitt barn (Hart, 
2011). 

Parene i denne undersøkelsen gikk 
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inn og ble fosterforeldre fordi de ønsket 
å bli forelder. Alle parene beskriver 
hvor  dan de raskt fikk et følelsesmessig 
bånd til barnet og et ønske og en opp  
levelse av en forpliktelse om å beskytte 
barnet. Forskning har vist at det å inngå 
i en forpliktende relasjon til barnet, ikke 
bare styrker relasjon mellom barn og 
foreldre, men også muligheten for en 
vellykket langvarig plasseringen og 
adopsjon (Dozier & Lindhiem, 2006). 

Fosterforeldrene beskriver også hvor  
dan redselen for å miste barnet blir en 
belastende faktor over tid. Dette be  
skriv es ikke til å være noe man tenker 
over til daglig, men noe som ligger der 
som en underliggende faktor. Selv om 
samtlige foreldrepar var forespeilet opp  
vekstplassering, er det ikke vanskelig å 
tenke seg at følelsen av trygghet variere 
ut i fra plasseringstype. På denne måten 
vil adopsjon generelt sett ha en positiv 
virkning ved å skape en trygg og stabil 
situasjon for fosterforeldrene, og dermed 
også for barna. 

Barnets tilknytning til fosterfor  
eld rene knyttet opp mot fosterforeldre
nes tilknytning (bonding) til barnet, er 
vesentlig når barnevernstjenesten skal 
vurdere adopsjon som barnevernstiltak. 
Nå vet vi at alle barn knytter seg til sine 
primære omsorgspersoner, men at til  
knytningskvaliteten kan variere. Vi vet 
også at barn med brudd i nære relasjo
ner er mer sårbare for ytterligere brudd. 

Tilknytningsteorien er inne på betyd  
ningen av å hjelpe omsorgspersoner med 
innsikt i hvordan deres egne barndoms
erfaringer preger dem som foreldre, men 
fokuset i de senere år har blitt skarpere 
ved at man prøver å fremme foreldrenes 
reflekterende fungering. Det er min 
oppfatning at betydningen av å  ”ha bar
net i sitt sinn” som en forutsetning for 
trygg tilknytning, er blitt løftet frem. 

Reflekterende fungering eller mentali
sering (individets evne til å forestille seg 
mentale tilstander hos seg selv og andre, 
samt en forståelse av egen og andres at  
ferd) er blitt uttrykk for indre tilstander 
og forsett. Å skulle avdekke og erkjenne 
hvordan ens egen psykologiske og emo  
sjonelle tilgjengelighet påvirker relasjo
nen til barnet og dets fungering, kan 
oppleves som nærgående, vanskelig og 

angstvekkende for mange foreldre 
(Brandtzæg et. al., 2011). Samtidig vet 
vi at fosterfamilien skal utgjøre et hel  
ende miljø som reduserer den negative 
virkningen av at barnet har vært utsatt 
for omsorgssvikt eller overgrep, og frem  
me en utvikling emosjonelt, atferdsmes
sig og relasjonelt. 

Mishandlede barn gir ofte sine om  
sorgspersoner færre signaler om sine 
umiddelbare emosjonelle og relasjonelle 
behov (Moe, Slinning & Bergum 
Hansen, 2010). Flere av foreldreparene  
i denne undersøkelsen beskriver også 
nettopp dette, hvordan de som foster
foreldre forsøkte å fange opp og fortolke 
barnets signaler. Jeg forstår deres uttal  
elser på den måten at de søker å finne en 
passende balanse mellom nærhet og av  
stand. Slik kan de vise barnet at de er 
tilgjengelige for dem og barnet gis 
gradvis nye erfaringer. Forskning viser at 
evnene til å se barnets grunnleggende 
behov for trøst og trygghet, på tross av 
avisende eller ambivalent atferd, kan 
henge sammen med fosterforeldrenes 
representasjoner av egen tilknytningshis
torie (Dozier, Stovall, Albus & Bates, 
2001). 

Barnet og biologisk familie
Tilknytningsteorien viser at viktigst i de 
psykologiske båndene er følelsen av 
nærhet, tillit, gjensidig forpliktelse og 
samhørighet. Flere av fosterforeldrene 
beskriver en opplevelse av at mulig
heten for å skape stabilitet og kontinui
tet i omsorgen, ble utfordret ved gjen  
tatte samvær med foreldre. Mangel på 
emosjonell og psykologisk involvering 
og traumer i de første leve årene vil sette 
sitt preg på hvordan hjernen utvikles og 
organiseres. Det problematiske samspil
let kan forsterkes eller svekkes, avhen
gig av hvor godt det lykkes barnet og 
omsorgspersonen å inngå i samspill, og 
hvordan ytre krefter, for eksempel 
barnevernstjenesten, foreldre og øvrig 
biologisk familie påvirker relasjonen 
(Hart, 2011). 

Fosterforeldrene i denne undersøkel
sen forteller at tilknytningen til dem 
som foreldre etter hvert oppleves som 
trygg.  Allikevel beskriver flere av dem, 
også foreldre til de barna som ble 

plassert før ettårsalderen, hvordan barnet 
kan gå med beredskap og ha en uro i seg 
lenge etter at de har kommet i trygghet. 
Dette kommer tydeligst frem når foster  
foreldrene beskriver hvordan samvær 
med foreldre virker på barnet. Flere av 
fosterforeldrene forteller også om hvor  
dan barnet kan reagere på enkelte situa  
sjoner/”nye” opplevelser, at disse kan 
oppleves uforut sigbare for barnet. 

Fosterforeldrenes beskrivelser samsva
rer med nyere forskning om hjernen vår; 
det er de første månedene av barnets liv 
som er spesielt betydningsfulle for 
barnets senere grad av trygghet. Uhel
dige oppvekstvilkår tidlig i livet vil 
kunne påvirke barns senere utvikling 
gjennom en indre reguleringsmekanisme 
forbundet med stress (Smith, 2008). 
Dette er barn som ikke har utviklet en 
mestringsstrategi som kan hjelpe dem 
med å håndtere stressede situasjoner 
som for eksempel samvær.  Fosterfor
eldrenes videre uttalelser om en opple
velse og følelse av at de måtte beskytte 
og verne om barnet, tyder på en tilknyt
ning og en opplevelse av forpliktelse 
overfor barnet. 

Flere av fosterforeldrene i denne 
under søkelsen gir uttrykk for hvor 
vanskelig de opplevde situasjonen med å 
utsette barna for belastningen med sam  
vær. At fosterforeldrene hadde mindre 
myndighet og kontroll, og ikke i like 
stor grad kunne ta hensyn til barnets 
behov i kontakten med foreldrene, 
mener forskere kan ha en negativ inn  
virkning på barnets opplevelse av foster  
foreldrene som en trygg base (Brandt
zæg, Smith & Torsteinson, 2011). Det 
beskrives tydelig av to av parene i under  
søkelsen, hvordan barnet skiftet være
måte overfor dem som omsorgspersoner 
etter samvær med foreldre. Fosterfor
eldrene i denne undersøkelsen sa noe 
om hvordan søsken og besteforeldre i 
foster famillien hadde vært en ressurs i 
forhold til å danne gode tilknytningser
faringer for barnet.

Barnets beste i et kortsiktig 
og et langsiktig perspektiv
I min tidligere artikkel i Fosterhjems
kontakt (4/2015) har jeg vist til forsk  
ning som finner at adopterte har en 
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bedre utvikling enn biologiske søsken 
og andre jevnaldrende som blir igjen i 
familier med manglende omsorgsevne, 
eller som mottar andre intervensjoner 
enn adopsjon. Risikoen senkes også for 
fosterbarn, men forsvinner ikke slik 
den gjør for adopterte. Dette kan tyde 
på at adopsjon beskytter barna mot 
negative utfall i større grad enn foster
hjemsplasseringen. Da er det nærligg
ende å undres over hvilke faktorer ved 
adopsjonen som virker beskyttende for 
barna. Jeg skal se på hvilke faktorer 
fosterforeldrene vurderer til å være av 
betydning for sitt barns beste, både på 
kort og lang sikt.

Samtlige foreldrepar i denne under
søkelsen var tydelige på at adopsjon er 
til deres barns beste. Den viktigste år  
saken til dette mener fosterforeldrene er 

tryggheten knyttet til adopsjonsstatusen. 
Barna får en visshet om at de er ønsket 
og elsket og at de ikke kan bli flyttet. 
Adopsjonen gir et fremtidsperspektiv av 
uendelighet. En oppvekstplassering har 
en definert ende når barnet er vokst 
opp. Adopsjonsstatusen blir beskrevet til 
å være en trygghetsfaktor for fosterfor
eldrene, for søsken og storfamilien om 
at barnet alltid skal være en del av 
familien. En annen faktor som opptok 
par ene var at barna får rettigheter i 
forhold til arv, på lik linje med andre 
barn i sam funnet og eventuelt som 
biologiske barn i familien. Det at barna 
ble foster foreldres juridiske barn og 
arvinger ble beskrevet som et bilde på at 
disse barna var valgt av kjærlighet og 
ikke var ansett som en jobb og en 
inntektskilde for foster foreldrene. At 

adopsjon på lang sikt vil medføre en 
positiv følelse av likeverd og rettslig 
likestilling for barnet, i sammenligning 
med adoptivforeldrenes biologiske barn 
eller i forhold til andre adopterte barn, 
er ikke vanskelig å forstå.   

Samvær med foreldre
Samtlige foreldre i denne undersøkelsen 
hadde opplevd at samvær var svært 
belastende for barnet. Etter en omsorgs  
overtakelse og plassering i fosterhjem 
har barn og foreldre som hovedregel 
rett til samvær med hverandre (jf barne  
loven § 42 og § 43). Samværsretten er 
blant annet et utslag av det bio logiske 
prinsipp, ved at den baserer seg på 
verdien av at barn og foreldre opp  
rettholder kontakten. 

For barna i denne undersøkelsen kan 
det virke som om barnas og foreldres 
interesser var i konflikt. Dette hadde 
ført til at samvær var avviklet før adop  
sjonsprosessen startet for tre av barna, 
mens for de fire andre barna var samvær 
vurdert til å være så utfordrende for 
barna at det hadde vært en direkte med  
virkende årsak til at adopsjonsprosessen 
ble igangsatt. En faglig forankring i at 
tilknytningen mellom barn og for  
eld rene betraktes som ressurs, i form av 
at de er biologiske foreldre, kan føre til 
at barnevernstjenesten tilgodeser for  
eldrene og ikke barnet. Det kan synes 
som om barnevernets tolkning av det 
biologiske prinsipp for barna i denne 
studien, faller ned på å ivareta barnets 
beste fremfor foreldrenes interesser. 
Ingen av fosterforeldrene hadde vurdert 
at opprettholdelse av samvær etter 
adopsjon var til barnets beste. Slik jeg 
forstår deres uttalelser har det sammen
heng  med at uforutsigbarheten rundt 
samværene representerte en belastning 
for barnet. Ett av foreldreparene hadde 
imidlertid blitt rådet av barneverns
tjenesten til å gå for åpen adopsjon, til 
tross for vold under samvær og nødven
dighet av politiets tilstedeværelse på 
samtlige samvær. Fosterforeldrene valgte 
å trosse denne anbefalingen, da de ikke 
vurderte samværet til å være til barnets 
beste. 

At det i utgangspunktet er bra for 
barnet å være sammen med eller ha 
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kontakt med foreldre, har støtte i 
menneskerettighetskonvensjonene. 
Adopsjon som barnevernstiltak med
fører et rettslig brudd med den biolog
iske familie, og blir fremhevet i flere 
dommer som et generelt argument mot 
adopsjon (Bendiksen, 2008). Denne 
undersøkelsen indikerer imidlertid at 
fosterforeldrene og barnevernstjenesten 
vurderer et endelig brudd med foreldre 
som hovedargumentasjon for adopsjon.    

Det avgjørende for denne vurder
ingen er betydningen samværet har for 
barnet. Et brudd med foreldre vurderes 
av fosterforeldrene (sammen med barne  
vernstjenesten) til å være til barnets 
beste.   

 Beslutninger om samvær er kom
plekst. Barna i denne undersøkelsen var 
alle på oppvekstplassering. Plasseringens 
formål må alltid være en faktor i vurder  
ingen sammen med samarbeid og 
konflikt mellom de berørte partene og 
hvilke støttetiltak partene kan få ved 
tilrettelegging av samvær. Hvis barnet er 

plassert for oppvekst skal kvaliteten på 
samværet være avgjørende for hyppighet 
og form (NOU 2012:5). 

Alle fosterforeldrene i denne under
søkelsen var opptatt av hvilke konse
kvenser samværene fikk for barna. Flere 
gav uttrykk for at det var tungt å være 
”et taust vitne” til belastningen barna 
ble påført gjennom samvær. Tilknyt
ningsteorien har vist oss at en konse
kvens av å leve i omsorgssvikt er fare for 
å utvikle indre arbeidsmodeller som er 
preget av mangel på tro på å være verd 
andres omsorg og omtanke, samt mistro 
til andres hensikter og muligheter til å ta 
vare på dem. Det kan være at barnet 
ikke forventer å bli ivaretatt av fosterfor
eldrene når samværene blir vanskelige, 
samtidig som fosterforeldrene opplever 
at de ikke har muligheter for å ivareta 
barnet på en måte som de tenker at 
barnet har behov for (Moe, et al. 2010). 
Fosterforeldrene i denne undersøkelsen 
var klare på at dersom de skulle klare å 
hjelpe barnet med å regulere atferd og 

fysiologiske reaksjoner, så var opphør av 
samvær en nødvendighet. Adopsjon ble 
en konsekvens av dette. 

Samvær mellom foreldre og barnet 
kan oppleves som en utfordring både for 
foreldre og fosterforeldrene, fordi det 
blir en påminnelse om at man deler 
foreldreskapet. Det krever at foreldre 
bidrar konstruktivt ved å gi barnet ”lov” 
til å knytte seg til fosterforeldrene og det 
krever at fosterforeldrene anerkjenner 
barnets tilknytning til sine foreldre. Jeg 
tenker at det fordrer romslighet og egen 
trygghet, både av foreldrene og av 
fosterforeldrene, til å gi barnet aksept 
for en emosjonell tilknytning til begge 
sine foreldrepar. 

Alle fosterforeldrene i denne under
søkelsen var opptatt av en åpenhet rundt 
adopsjonen og foreldrene. De var opp  
tatt av at barnet skal vite om sin bak  
grunn og samtidig vite at det hører til 
hos dem. Jeg tenker det er av stor betyd  
ning at de klarer å akseptere og respek
tere barnets fortid med biologisk fami  
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lie, samtidig som de er den trygge basen 
barnet trenger for vekst og utvikling. 
Fosterforeldrene uttrykte at de ville 
støtte barna dersom de ønsket kontakt 
med foreldre etter hvert som de ble 
eldre. Det kan tenkes at det er enklere å 
uttrykke denne støtte mens barna er 
såpass små, enn når de faktisk står oven  
for denne utfordringen. Det er vanskelig 
å vurdere når det er barnets beste å ta 
opp en kontakt. Det er en kompleks 
vurdering som må ta hensyn til det 
enkelte barns sårbarhet og utviklings
nivå, foreldrenes forutsetninger, mulig
heter for en felles målsetting og plan for 
samvær og hvilke muligheter det er for 
støtte rundt samværsordning en. Sam  
tidig kan en økt trygghet hos fosterfor
eldrene (som følge av adopsjon) gi en 
økt raushet med hensyn til kontakt 
mellom barnet og den biolog iske 
fami lien.  

For tre av barna i denne undersøkel
sen hadde adoptivforeldrene valgt å 
opprettholde noe kontakt med øvrig 
biologisk familie etter adopsjonen. Ved 
en sammenligning av en gruppe adop  
terte barn med en gruppe langtidsplas
serte fosterbarn, så fant man klare 
forskjeller i kontakten mellom foreldre 
og henholdsvis fosterbarn og adoptiv
barn. De adopterte barna hadde langt 
mindre kontakt med den biologiske 
fami lien enn de fosterhjemsplasserte 
barna hadde. Omtrent halvparten av de 
adopterte barna, mot bare seks prosent 
av barna i fosterhjem, opplevde derimot 
kontakten med foreldrene som uproble
matisk. Forskerne rapporterte at de 
fleste adoptivbarna oppfattet adoptivfo
reldrene som en trygg base som ivaretok 
dem i kontakten med biologisk familie 
og tilpasset kontakten etter deres behov 
(Brandtzæg et. al., 2011). Familien som 
hadde valgt å opprettholde noe kontakt 
med den biologiske familie, bekrefter 
denne forskningen ved å fortelle om en 
større trygghet i kontakten, når de selv 
kunne styre hvem de skulle ha kontakt 
med, omfang og tid.

Samarbeid med 
barnevernstjenesten
Å være fosterforeldre innebærer å ikke 
ha fullt og helt myndighet til å bestem

me over barnet. Fosterfamiliene har 
inn gått en avtale som er på ubestemt 
tid og kan sies opp både av det offent
lige og av dem selv. Avtalen kan endres 
uten at fosterforeldrene har partsrettig
heter. Fosterforeldres primæroppgave er 
å ivareta barnet på vegne av samfunnet 
og barnets biologiske familie. På denne 
måten blir foreldreskapet et samarbeid 
mellom fosterforeldre, biologiske for  
eldre og barnevernstjenesten. For at det 
delte foreldreskapet skal fungere til 
barnets beste er partene avhengig av et 
fungerende samarbeid. Relasjonen 
mell om barnevernstjenesten og foster
hjemmet er den mest sentrale.

 Fosterforeldrene i denne undersøkel
sen hadde opplevd varierende kvalitet på 
oppfølgingen fra barnevernstjenesten til 
å fremme trygg tilknytning til barnet. 
Parene uttrykte på ulike måter behovet 
for veiledning i forhold til å fange opp 
barnets signaler, slik at de raskere kunne 
se tegn til emosjonell uro og på denne 
måten avverge at situasjonen og følelsen 
ble overveldende. Etter hvert som forsk  
ning på spedbarn og samspill har vokst 
frem, er tilknytningsteori ikke bare en 
lære om stressregulering og frykt, men 
også en teori som legger vekt på betyd
ningen av å dele opplevelser og regulere 
et bredt spekter av følelser (Brantzæg et. 
al.2011). En følge av disse endringene i 
tilknytningsteori er at vi i de senere 
årene har sett en framvekst av tilknyt
ningsbaserte intervensjoner. Kvello 
(2010) hevder at barnevernet i begrenset 
grad benytter seg av evidensbaserte 
hjelpetiltak knyttet til samspill mellom 
foreldre og barn. Han sier videre at en 
del av barnevernets ansatte har motstand 
mot å skulle forholde seg til slike meto  
der, og at de i sin utdanning er for lite 
trent i analyse av hjelpebehov, kunnskap 
om endringsprosesser og kvalitetssikring 
av hjelpetiltak (Moe et al., 2010). Kun 
en av familiene i denne undersøkelsen 
beskriver å ha mottatt slik hjelp og 
støtte fra barnevernstjenesten. De som 
synes mest fornøyd med oppfølgingen er 
der barnevernstjenesten innhentet faglig 
veiledningskompetanse fra psykolog 
eller fosterhjemstjenesten som kunne 
følge familien litt over tid.

Fosterforeldrene i denne undersøkel

sen beskrev samarbeidet med barne
vernstjenesten som varierende, fra veldig 
bra samarbeid til ikke noe samarbeid, 
men snarere følelsen av motarbeidelse. 
Der samarbeidet fungerte godt, betrak
tet fosterforeldrene barnevernstjenesten 
som en støttende ressurs med barnets 
beste som felles målsetning. I disse til  
fellene forteller fosterforeldrene om 
stabilt personale i barnevernstjenesten, 
en god relasjon til saksbehandler og 
opplevelsen av å bli lyttet til. 

I de tilfellene samarbeidet fungerte 
dårlig følte fosterforeldrene seg alene om 
å se barnets beste og følte samarbeidet 
som en maktesløs kamp mot myndighe
ten/barnevernstjenesten. Fosterfor
eldrene forteller her om utskiftninger i 
barnevernstjenesten, manglende kompe  
tanse, at de får lite eller ingen informa
sjon og at avgjørelser blir tatt uten at de 
blir involvert. En av familiene beskriver 
sterkt hvordan barnevernstjenesten ble 
en belastning for familien, snarere enn 
et vern for barnet. 

Funn fra denne lille studien sam 
svarer med undersøkelsen gjort av Oslo 
kommune i 2010 om hvordan barn i 
fosterhjem beskriver sin opplevelse av 
samarbeidet med barnevernet. Barna 
synes at barnevernet fungerer bra når de 
opplever en kontinuitet, relasjon til 
saks behandler, saksbehandler er interes
sert i dem og når de blir hørt. Barna er 
misfornøyd med barnevernet når de 
opplever store utskiftninger av saksbe
handlere, ingen relasjon til saksbehand
ler, de får for lite eller ingen informasjon 
og når de ikke blir hørt (Helse og 
velferdsetaten, 2010).  

Fosterforeldrene beskriver at barne
vernstjenesten har varierende kunnskap 
om kriteriene for hva som skal til for at 
barn bør adopteres. Bakgrunn for igang  
settelse av adopsjonsprosessen forklares 
med at samværene var vanskelige for 
barnet, at saksbehandler snart skulle gå 
av med pensjon eller fordi fosterfor
eldrene ”presset frem” saken. Dersom 
resultatet fra denne undersøkelsen skal 
tolkes som representativt, så synes det 
som at barnevernet mangler tilstrekke
lige faglige definerte standarder slik at 
adopsjon av barn i fosterhjem blir av  
hengig av fosterforeldrenes ståpåvilje, 
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den enkelte saksbehandlers kompetanse, 
personlige egenskaper, intuisjon, synsing 
og tilfeldigheter.

Når man velger å bli fosterforeldre 
befinner man seg i et spenningsfelt 
mellom å være en offentlig og en privat 
familie. Fosterforeldre skal opprettholde 
familiens nærhet og intimitet samtidig 
som de skal være profesjonelle foreldre. 
Fra barnevernstjenestens (myndighete
nes) side ligger forventninger om at 
fosterforeldre skal mestre å finne en god 
balanse mellom disse dimensjonene. 

Selv om fosterforeldrene hadde vari  
erende oppfatninger av samarbeidet med 
barnevernstjenesten, så uttrykte flere at 
opphør av besøk fra barnevernet og til  
synsfører hadde en positiv effekt på 
barnet og familien. Fosterforeldrene 
beskrev dette som at de fikk ro i hjemmet 
og at en følelse av tilhørighet og tilknyt
ning ble forsterket innad i familien. 

Tverrfaglig samarbeid i 
adopsjonsprosessen
Denne undersøkelsen indikerer at den 
faglige støtte fosterhjemmet får av 
barne vernstjenesten i forkant og under 
adopsjonsprosessen, er avhengig av den 
enkelte barnevernstjeneste og at kvali  
teten på oppfølgingen synes svært for  
skjellig.  

Det kan føre til at noen fosterforeldre 
blir stående alene med store utfordringer 
knyttet til barnet. For å ta vare på barna 
er det nødvendig med kunnskap både 
om det spesielle barnet man skal ta vare 
på, om barns utvikling og risikoutvik
ling generelt og kunnskap om barn i 
fosterhjems spesielle utfordringer. 
Kunnskapen må finnes nærmest mulig 
barnet, det vil si i fosterfamilien, dernest 
barnehage og skole. Det er der kunnska
pen lettest kan bli til forståelse.  

Alle fosterforeldrene i denne under
søk el sen uttrykte at de selv hadde opp  
lyst barnehagen om barnets utfordringer 
og tatt initiativ til å dele kunnskap med 
barnehagens personale. Fosterforeldrene 
forteller om varierende kompetanse hos 
pedagogisk personale på barnas proble
matikk. Ett par forteller hvordan de 
måtte hjelpe barnehagen til å reagere på 
barnets behov og ikke på barnets atferd. 
De hadde gjort erfaring med at dersom 

de klarte å se barnets behov i stressede 
situasjoner så økte det barnets bevissthet 
i forhold til egne følelser og behov. 

Alle fosterforeldrene forteller om et 
tett samarbeid med barnehagen og med 
skolens personale ved overgang til skole. 
Barna i denne undersøkelsen klarer seg 
godt i barnehage og skole med noe til  
rettelegging. 

I alle adopsjonsprosessene var barne  
hagen trukket inn i form av å skrive en 
rapport som ble fremlagt for retten. I ett 
av tilfellene ble barnehagen innkalt som 
vitne. 

Ingen av foreldrene i denne undersø
kelsen hadde på egen hånd søkt råd eller 
veiledning hos andre faginstanser i 
adop sjonsprosessen, som for eksempel 
advokat eller psykolog. Hvorvidt dette 
kan årsaksforklares gjennom at adop
sjonsprosessene har fungert tilfredsstil
lende, at fosterforeldrene er partsløse og 
ikke vurderer muligheten eller at det byr 
på en økonomisk kostnad for fosterfor
eldrene, ble ikke kartlagt. Fosterfor
eldrene hadde benyttet seg av tilgjenge
lig veiledning og støtte gjennom barne  
vernstjenesten eller gjennom privat 
nettverk, som for eksempel venner. 

Barnets beste i lovverk og 
retningslinjer som regulerer 
adopsjon
Barnets beste må forstås i sammenheng 
med barnets rettigheter etter Barnekon
vensjonen. Disse gir på ulikt vis uttrykk 
for interesser eller løsninger som regnes 
som gode eller nødvendige for barn, og 
således interesser som generelt regnes å 
være barnets beste. Hensynet til barnets 
beste må vurderes innenfor rammen av 
gjeldende lovverk ut i fra hensyn til 
barn som gruppe, samtidig som vurder  
ingen må ta hensyn til det enkelte 
barnet. 

Jeg har tidligere omtalt dette i min 
artikkel i Fosterhjemskontakt (4/2015).

Et barn har krav på å bli fortalt og 
forklart om avgjørelser av stor betydning 
for det (jf Barnekonvensjonen). Barnet 
skal i så stor grad som mulig ha rett til, 
og gis anledning til, å uttrykke egne 
opp fatninger og ønsker om å bli adop  
tert av fosterforeldrene. Dette er i tråd 
med samfunnets alminnelige vektleg

ging av barns rettsstatus og autonomi i 
vår tid. Barna i denne undersøkelsen var 
alle vurdert (av fosterforeldrene og 
barnevernstjenesten) som for små til å 
bli innlemmet i egen adopsjonssak. Det 
fordrer at de voksne rundt barnet ivare  
tar barnets rettigheter, gir barnets 
stemme. Flere av fosterforeldrene ut  
trykte en følelses av å bli mistrodd til å 
skulle tale egen sak når de ga uttrykk for 
det de mente var barnets stemme. 

Det er krevende avveininger å skulle 
vurdere i hvilken grad barnets uttalte 
oppfatning og preferanser skal tas hen  
syn til og hvilke krav som bør stilles for 
at et barns samtykke skal anses som 
gyldig. Barnet skal anses og respekteres 
med likhet i verd som voksne, men et 
barn kan ikke rettmessig avkreves like 
stor rett og evne som voksne til å fatte 
beslutninger av avgjørende betydning 
for det. I og med at alle barna i denne 
undersøkelsen var vurdert til å være for 
små til å trekkes inn i adopsjonssaken, 
så fikk jeg ikke belyst spørsmålet om 
fosterforeldrene anså sitt barn som 
kognitivt og emosjonelt modent nok til 
å ta en slik avgjørelse og eventuelt hvilke 
konsekvenser dette hadde medført for 
barnet/ungdommen. 

I Sverige og på Island har de ordnin
ger med permanente fosterhjemsplasser
inger, som gir både barnet og fosterfor
eldrene tryggheten på at barnet skal 
vokse opp hos dem. Vi har ingen slik 
løsning i norsk rett. I NOU 2012:5 
(Kapittel 10) foreslår utvalget, som ett 
av flere tiltak, at fosterhjemsgaranti må 
vurderes innført også i norsk lov. Ingen 
av fosterforeldrene i denne undersøkel
sen ville valgt fosterhjemsgaranti fremfor 
adopsjon om det hadde vært mulighet 
for det. Dette begrunnes med fordelene 
med adopsjonsstatusen; trygghet, opp  
hør av samvær, arverett og navneendring 
for barnet. Det er uklart for meg hvor  
dan en fosterhjemsgaranti vil fungere 
juridisk. I forslag til ny adopsjonslov 
(NOU 2014:9) foreslås det at det ved 
eventuelle endringer i barnevernlovens  
§ 420 må være aktuelt å få utredet 
mulighetene for varig fosterhjemsplas
sering uten vedtak om adopsjon. 

En inkorporering av barnekonvensjo
nen forplikter kommunene til å minske 
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ulikheter og sørge for forsvarlig koordi
nering (Sandberg, 2004). Det innebærer 
blant annet at barnevernstjenesten har et 
lovpålagt ansvar for å påse at barnets 
beste ivaretas i alle beslutninger som 
gjelder barnet, uavhengig av hvilken 
kommune barnet bor i. For familiene i 
denne undersøkelsen var det barneverns
tjenestene som først nevnte adopsjon, 
mens flere av fosterforeldrene beskriver 
at de var ”pådrivere” for å få igangsatt 
prosessen. Fosterforeldrene begrunner 
dette med at de da vurderte situasjonen 
som vanskelig/utfordrende for barnet. 
Dette med bakgrunn i vanskelige sam  
vær med foreldre, være en ”offentlig 
familie”, utfordrende samarbeid med 
barnevernstjenesten, trygghet for barnet, 
navneskifte. 

For samtlige barn i denne under
søkel sen ble adopsjonssaken igangsatt 
innen tre år etter plassering. Dette kan 
indikere at for de minste barn som i dag 
plasseres i fosterhjem, vurderes adopsjon 
som en del av barnetsbestevurdering. 

Ingen av barna i denne undersøkel
sen hadde spesialpedagogisk hjelp i 
barnehage eller spesialundervisning i 
skolen. Nå har denne undersøkelsen et 
svært begrenset omfang. Allikevel tillater 
jeg meg å undres over om særskilte 
behov hos barnet hindrer en adopsjon? 
Fosterfamilier med barn med særskilte 
behov mister barnevernets faglige støtte 

og mulighetene for økonomisk forsterk
ning av hjemmet etter en adopsjon. Kan 
det være slik at adopsjon ikke blir vur  
dert i tilfeller der det er til barnets beste 
fordi fosterfamiliene mister faglig og 
økonomisk støtte fra barnevernstjenes
ten? Kunne fosterhjemsgaranti gjort 
plasseringen til en mer stabil og trygg 
plassering, og således gitt barna en trygg  
ere oppvekst, i tilfellene der fosterfor
eldrene ikke velger adopsjon på grunn 
av særskilte behov hos barnet?  I NOU 
2012:5 foreslår utvalget at det utredes 
hvilke muligheter som finnes for at 
barne vernstjenesten kan tilby den 
hjelpen fosterforeldrene mener at de 
trenger etter adopsjonen. Samtidig kan 
det lede til en uheldig forskjellsbehand
ling, dersom de som har adoptert foster  
hjemsplasserte barn skal behandles 
annerledes enn foreldre som har uten  
landsadoptert eller innenlandsadoptert 
et barn frigitt for adopsjon eller stebarns  
adopterte. 

Bestemmelsen i adopsjonsloven sier 
at ”Andre enn ektefeller ikke kan adop  
tere sammen” (Adopsjonslovens § 5). 
Det har vært en utvikling som åpner for 
at søkere som har valgt andre samlivsfor
mer enn det tradisjonelle ekteskapet, 
kan adoptere sammen. Tre av foreldre
parene i denne undersøkelsen var gift da 
adop sjonsprosessen startet. To av parene 
var ugifte samboere. Ett av disse parene 

hadde blitt anbefalt av barnevernstjenes
ten å gifte seg. For ett av parene hadde 
ikke samlivsform vært et tema.

Oppsummering
Vi har sett at vurderingen av om adop  
sjon vil være til et barns beste alltid skal 
være konkret, og at det ikke er tilstrek
kelig å vise til generelle momenter som 
tilsier adopsjon. At adopsjon vurderes 
som den beste løsningen av samtlige 
fosterforeldre i denne undersøkelsen, 
kan ikke på noen måte godgjøre adop  
sjon for alle små fosterhjemsplasserte 
barn på langtidsplasseringer. Om adop  
sjon er til barns beste, beror på en bred 
og sammensatt vurdering hvor mange 
ulike og tidvis kryssende hensyn trekkes 
inn. Siden det er den beste løsningen 
for det enkelte barnet som skal vurde
res, vil det være omstendighetene i den 
enkelte saken som er avgjørende. 

 Fosterforeldrene i denne undersøkel
sen har samarbeidet med seks ulike 
kom muner og beskriver store ulikheter 
mellom kommune. Leder av adopsjons
utvalget, Karl Harald Søvik, sa på 
presse konferansen ved overleveringen av 
Forslag til ny adopsjonslov (NOU 
2014:9) den 9.10.14 at ”Det er relativt 
få som jobber med adopsjon i Norge. 
Det gjør at vi har en ganske enhetlig 
praksis.” For barn i fosterhjem er dette 
direkte feil. Adopsjon av barn i foster
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Aktuelt

hjem er fordelt mellom landets 428 
kommuner (per 01.01.15). Sett i for  
hold til antall adopsjoner av barn i 
fosterhjem på årsbasis, spredt utover 
landets kommuner, tilsier det at det blir 
utfordrende med en enhetlig praksis. 
Noe denne undersøkelsen også kan gi en 
indikator på. 

En konsekvens av at barn har blitt 
gitt individuelle rettigheter gjennom 
innkorporering av Barnekonvensjonen i 
Menneskerettloven, er at statens ansvar 
for oppfølging av rettighetene øker. 
Staten må påta seg dette ansvar gjennom 
å sikre og sette standarder på de ulike 
kommunale tjenester som berører barna. 
Fra 1. februar 2015 overtok Bufetat 
ansvaret for utredninger ved utenlands
adopsjon. Burde vi også for de foster
hjemsplasserte barna ha samlet kunn
skapen på feltet slik at vi får en enhetlig 
praksis – til barnets beste?

Når det offentlige griper inn og tar 
beslutninger om fremtiden til barn, 
påfølger det et særlig ansvar for å sørge 
for at de beslutninger som tas, medfører 
de beste løsningene for barna, og ivare  
tar deres behov og rettigheter på en 
tilstrekkelig måte. Siden det er snakk 
om fremtidsrettede avgjørelser, vil det 
sjelden være mulig å si med fullstendig 
sikkerhet hva som vil være best. Samti
dig kan adopsjon utvilsomt ha klare for  
deler for barna det gjelder. Det synes lite 
tvilsomt at visshet om varighet, trygghet 
og rettslig tilknytning er fordelaktig for 
alle barn.

Jeg har i denne undersøkelsen bare 
belyst en del av det sentrale i adopsjons
prosessen. Jeg har kun snakket med 
adoptivforeldrene. Foreldrenes, barnas 
og barnevernstjenestens opplevelse av 
prosessen har ikke fått en stemme i 
denne undersøkelsen og gir dermed 
begrenset informasjon om adopsjon av 
barn i fosterhjems totale bilde.
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