
Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon har åpent på 
torsdager mellom klokken 09.00 og 15.00. 

Ring våre fagkonsulenter på telefon

23 31 54 00
Dersom det er mye bakgrunnsinformasjon 
for spørsmålet du vil ringe inn, så kan du 
på forhånd sende dette i en e-post til 
rådgiverteamet.

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 
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?
Vår faste spaltist og den som har betjent 
rådgivningstelefonen, har for tiden 
svangerskapspermisjon. I tiden framover vil det 
være flere som betjener telefonen og 
besvarer spørsmål fra fosterforeldre og faglige 
instanser.  Det vil derfor ikke være en fast 
spaltist som skriver til Spør rådgiver, men det vil 
skrives av et rådgiverteam.

Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjems-
forening skal dekke medlemmenes behov for 
å drøfte og snakke med en fagperson om 
situasjoner og problemstillinger som oppleves 
som vanskelige. På rådgivnings telefonen kan 
man ringe inn og være anonym, men de 
fleste velger å presentere seg.

På denne siden presenteres noen av 
spørsmålene som kommer inn til rådgivnings-
tjenesten i Norsk Fosterhjemsforening.

Krevende omsorg ved krevende diagnoser 
Bakgrunnsinformasjon
I den siste tiden har det vært et stort 
fokus på barn med krevende diag - 
noser. En gruppe fagfolk har i den 
forbindelse levert en bekymrings-
melding til regjeringen om det de 
mener er overgrep mot barn i barne - 
 vernet. De tar til orde for at det er 
behov for store endringer innenfor 
det norske barnevern. 

Gruppen har samlet inn under-
skrifter fra andre fagfolk for å få 
utfordringene i barnevernet fram i 
lyset. De mener at mange av til - 
takene som settes inn, ikke er gode 
nok for en del av de barna der 
barnevernet har grepet inn i deres 
familieliv. I bekymringsmeldingen 
står det:

«Vi vil gjerne ha tillit til at høy 
faglig kompetanse og godt skjønn i 
barnevernet sikrer velfunderte tiltak 
og beslutninger. Likeledes vil vi gjerne 
tro at rettssikkerheten til barna og 
familiene deres ivaretas av rettsvesenet 
og de sakkyndige. Fagfolk med ulik 
bakgrunn som går enkeltsaker etter i 
sømmene, ser altfor ofte en helt annen 
virkelighet.»

Samtidig som denne bekymrings - 
meldingen ble sendt regjeringen, var 
det en debatt i Aftenposten om 
barn med krevende diagnoser. I den 
forbindelse gikk ADHD Norges 
styreleder ut og ytret at barn med 
diagnoser som ADHD, autisme og 
Tourettes syndrom ofte ikke får den 
hjelpen de trenger. 

Debatten har handlet om at for - 
eldre blir fratatt omsorgen for barn 
med krevende diagnoser i stedet for 
å få hjelp til å takle barnet på en 
utviklende måte. Norsk Fosterhjems-
forening ser en annen side av sam - 
me sak: Mange av disse barna havn - 
er i neste omgang i fosterhjem, der 
mange fosterforeldre opplever at de 
heller ikke får den hjelpen de tren - 
g er for å takle barnets utfordringer 
på en god nok måte.  

Det er mange utfordringer 

knyttet til de barna som ikke kan 
bo hos sine foreldre. Vi i rådgiv -
ningsteamet får inn mange hen-
vendelser som handler om at foster - 
foreldre har fått en alt for stor opp - 
gave i fanget, og at de ikke helt vet 
hvordan de skal håndtere barnet på 
en god måte. Her er to eksempler 
på slike henvendelser som vi har fått 
inn i det siste.

Første henvendelse:
Vi ble fosterforeldre for første gang for 
rundt ett år siden. Gutten som flyttet 
inn hos oss var da 12 år gammel, og 
fra første dag har det vært en stor 
utfordring for oss. Han er utagerende, 
spesielt i forhold til mor, og vi tror 
dette handler om at han har opplevd 
en far som har behandlet mor dårlig. 
Han skriker stygge ting til fostermor 
og har også slått henne og sparket etter 
henne flere ganger. 

I tillegg tror vi at gutten har en 
diagnose fordi han ikke klarer å kon - 
sentrere seg på skolen og ved lekse-
arbeid,  eller ta initiativ til noe annet 
enn det som er gøy, for eksempel spille 
dataspill. Han skal nå utredes for 
disse forholdene, men det vil ta noe 
tid, og i mellomtiden må vi handskes 
med gutten på best mulig måte. Vi 
synes ikke at vi får nok hjelp til dette 
av barnevernstjenesten.  Vi lurer på 
hva vi kan gjøre for å forsikre oss om 
at vi gir ham god nok omsorg og sørge 
for at han utvikler seg på en god 
måte.  Må vi selv finne ut av dette?

Svar:
Det dere står oppe i, skal dere ikke 
trenge å finne ut av på egen hånd. 
Det er mye som står på spill, både 
for gutten og for dere, og dere har 
krav på å bli veiledet i denne viktige 
oppgaven dere har påtatt dere. 

Hvis barnevernstjenesten ikke 
har nok kompetanse til å veilede 
dere, er det nødvendig at de henter 
denne kompetansen fra andre. Vi 
har inntrykk av at det er store for - 



skjeller i kommunene på hvordan 
barnevernstjenesten samarbeider med 
andre tjenester, men det bør være et 
godt samarbeid når det er snakk om 
barn som har store utfordringer. 

Dere bør foreslå at det opprettes et 
tverrfaglig team rundt barnet. Dere 
skal ha en naturlig plass innenfor dette 
teamet. Det er dere som lever tett på 
gutten, noe som vil kunne gi hjelperne 
god innsikt i hans problemer på hjem - 
mebane og skole. Vær tydelig på hva 
dere opplever og ser, og hvordan dere 
tolker dette. Det bør være verdifull 
informasjon for hjelperne som skal 
bidra til at gutten får en god utvikling.

Dere skal ikke gi dere før dere føler 
at dere får den hjelpen dere trenger. 
Oppfordre til dialog - ikke konflikt 
- med barnevernet eller andre tjenester. 
Det fører ikke til noe positivt verken 
for gutten, dere eller hjelperne. Dere 
ønsker alle det beste for gutten, og da 
er det viktig å finne de rette tiltakene 
for ham i dialog og samarbeid med alle 
som har en viktig rolle for foster-
sønnen deres. Han fortjener den beste 
hjelp som kan gis.

Andre  henvendelse:
Vi er i ferd med å gi opp den oppgaven 
vi så entusiastisk gikk inn i for rundt 
fem år siden da vi ble fosterforeldre til en 
jente på seks år. Vi var ikke forberedt på 
det som etter hvert skulle komme av ut - 
fordringer fordi de første årene var gode. 

Fosterdatteren vår er tydeligvis 
kommet i en tidlig pubertet, og nye sider 
ved henne har kommet fram. Vi tror 
hun har en tilknytningsforstyrrelse. Vi 
har lest en del om dette, og mange brik  - 
k er har falt på plass i en slik forståelse. 
Vi skulle gjerne ha lært mer om denne 
diagnosen, men opplever at barnevernet 
ikke kan nok om dette til å gi oss opp - 
læring. Kan vi forvente at barnevernet 
betaler for kurs slik at vi kan bli mer 
rustet for å klare oppgaven? Det mangler 
ikke på vilje og evne hos oss, men vi 
trenger støtte til å gå inn i denne utvid - 
ede oppgaven. Det vi trenger er at barne - 
vernet legger til rette for oss. Hvis ikke 
må vi «kaste inn håndkledet».

Svar:
Fosterforeldre som ønsker å brette opp 
ermene og fullføre den oppgaven de 
har gått inn i på best mulig måte for 

barnet, må være gull verdt for barne-
vernstjenesten. Det er viktig å ta vare 
på slike fosterhjem, noe som mange 
barnevernstjenester gjør, men dessverre 
ikke alle. 

For det første er det viktig at dere 
er ærlige på hva dere trenger av hjelp 
fra barnevernet. I deres tilfelle virker 
det som om dere trenger at det settes 
inn hjelpetiltak i fosterhjemmet for å 
klare oppgaven på en god måte. Hjelpe - 
 tiltak er noe som ofte ikke blir tilbudt 
fosterhjemmene, men noe som blir 
satt inn mot foreldrehjemmet i håp 
om at barnet kan bli boende der og 
ikke flyttes til institusjon eller foster-
hjem. Barnevernstjenesten burde tenke 
likt ovenfor fosterhjem for å unngå at 
det blir en utilsiktet flytting av barnet, 
det vil si en flytting som er utenom 
barnets plan. 

Frikjøp fra arbeidet kan være aktu - 
elt i en periode som er mer krevende 
enn ellers.  Dere vil også ha rett på vei - 
ledning og kurs. Dersom barne vernet 
ikke kan tilby de kurs dere tren ger, 
kan dere selv følge med på hvilke kurs 
som tilbys i kommunen og be om å få 
dette dekket av barne vernet. 

Krevende omsorg ved krevende diagnoser 
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Det kan også være aktuelt å sette 
inn andre mer tyngre hjelpetiltak i en 
periode for å unngå et sammenbrudd 
i fosterhjemmet og at barnet dermed 
må flytte. Dette kan være  foreldre-
støttende metoder som Parent 
Management Training - Oregon 
(PMTO) og Multisystemisk terapi 
(MST).  Dette er tiltak som er kost - 
bare for barnevernstjenesten, men 
som absolutt bør vurderes for at 
fosterforeldre skal kunne klare sine 
oppgaver. Kort fortalt er PMTO et 
atferdsprogram som brukes overfor 
familier med barn mellom 3 og 12 år 
med alvorlige atferdsproblemer. Dette 
kan være negativitet som har vart en 
stund, manglende sinnekontroll, 
trassighet, at barnet er i konstant 
opposisjon eller ikke ønsker å sam -
arbeide med de voksne. Programmet 
består av moduler som å gi gode be - 
skjeder, konsekvenser, belønninger og 
tap av goder. MST en metode som 
brukes ved atferdsproblemer hos barn 
mellom 12 og 18 år der man arbeider 
med alle systemer som er rundt ung - 
dommen. Programmet brukes når en 
ungdom er aggressiv eller voldelig, 
har skolerelaterte problemer, ruser 
seg, eller er sammen med andre ung - 
dommer som påvirker på en dårlig 
måte.

I tillegg bør dere forvente at barne - 
vernstjenesten gir dere god veiledning 
i den krevende omsorgssituasjonen 
dere står i. Hvis ikke barnevernet kan 
gi dere dette, går det an å be om å bli 
veiledet av andre offentlige instanser, 
eller private aktører som tilbyr hjelp 
til familier som sliter med krevende 
omsorgsoppgaver.   

Avslutningskommentarer
Det er vanskelig å sette seg inn i 
krevende diagnoser, og vi har forstå-
else for at barnevernstjenesten  ikke 
alltid klarer dette. Det er andre 
tjenester som har spesialkompetanse 
på å forstå barn som er skadet etter 
omsorgssvikt og traumatiske hendel-
ser, og som kan noe om de krevende 
diagnosene som mange fosterbarn har 
i tillegg til dette. Ofte er det slik at 

barnas foreldre har de samme diag-
nos ene, noe som godt kan være en 
årsak til at foreldrene ikke har klart å 
ta hånd om barnet på en god nok 
måte. Ofte er foreldrene ikke blitt 
diagnostisert og har heller ikke fått 
den hjelpen de har trengt for å klare å 
være foreldre. Det er i så fall snakk 
om svikt i systemet som har gått ut 
over to generasjoner. 

Når vi snakker om systemet, så 
mener vi ikke bare barneverns tjenest en, 
men også de tjenestene som barne-
vernet skal samarbeide med. Spesielt 
har Barne- og ungdomspsykia - 
trien et stort ansvar for å samarbeide 
til barnets beste. Pedagogisk-Psyko-
logisk tjeneste (PPT) har også et stort 
ansvar når det gjelder å hjelpe barn 
med så alvorlige problemer at det går 
ut over skolegangen.

I tillegg til at de forskjellige tjen - 
est ene ikke alltid samarbeider godt 
nok, så handler det også om feil tolk-
ing fra barnevernstjenesten og andre 
instans er. For å forstå barnet, er det 
viktig å trekke inn de personene som 
står barnet nærmest, enten det gjelder 
foreldrene eller fosterfor eldrene. Aller 
helst begge disse gruppene som 
kjen ner barnet på forskjellige måter. 

Mens foreldre blir fratatt barn 
fordi en krevende diagnose blir opp - 

fattet som omsorgssvikt, skjer det 
også at fosterforeldre mister omsorgen 
for fosterbarnet fordi det blir oppfatt-
et at de ikke er gode nok fosterfor-
eldre for barnet.  Noen ganger er det 
på sin plass å flytte barnet, andre 
ganger er det et stort svik, først og 
fremst overfor barnet som allerede har 
flyttet fra sine omsorgspersoner en 
gang, men også overfor fosterhjem-
met. Når barn har blitt flyttet til 
fosterhjem, bør det være barneverns-
tjenestens ansvar å gjøre disse foster-
hjemmene gode nok for barnet. Det 
er også viktig at det på forhånd er 
blitt gjort en god innsats med å finne 
et passende fosterhjem til akkurat 
dette barnet. Det er også viktig at 
barnet har blitt utredet for sine 
problemer.

Barnevernsarbeidere er satt til å 
utføre et stort inngrep i familieliv når 
de tar omsorgen for barn og velger å 
flytte barna til nye hjem. De utfører 
også et stort inngrep  når de velger å 
flytte fosterbarn til nye hjem. Det er 
derfor viktig å gi fosterforeldre, som 
er barnevernets forlengede arm, den 
hjelpen de trenger for å klare å stå i 
oppgaven på en god nok måte, og for 
å klare å stå løpet ut. 


