
Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon betjenes av 
fagkonsulent Jennifer Drummond 
Johansen. Telefontjenesten har åpent på 
torsdager mellom klokken 09.00 og 15.00. 

Ring vår fagkonsulent på telefon

23 31 54 00
Du kan også sende inn spørsmål til 
fagkonsulenten på e-post: 

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 

Takk for innsatsen! 

?Jennifer  
Drummond Johansen 

Ivaretakelse av 
fosterfamilien når et 
fosterbarn må flytte
Å flytte barn fra fosterhjem kan inne- 
bære en stor belastning for fosterbarnet, 
men også for fosterfamilien. Det er 
mange problemstillinger knyttet til dette 
temaet som er i viktige å belyse. Vi får 
mange henvendelser fra fosterforeldre 
som føler seg alene og lite ivaretatt i det 
som for dem oppleves som en svært 
belastende situasjon.  I denne utgaven av 
Fosterhjemskontakt er det derfor barne-  
vernstjenestens oppfølging av fosterfami-
lien i flytteprosessen som er temaet og  
det vil bli gitt en liten oversikt over hva 
som finnes av retningslinjer for oppfølg-
ningen når flytting skal skje.

Årsaker til flytting
Det kan være mange ulike årsaker til at 
en fosterhjemsplassering må opphøre. 
Noen ganger vil det være planlagt, men 
altfor ofte skjer det flyttinger som ikke 
har vært planlagt gjennom barnets 
omsorgsplan.Fosterhjemsplasseringer 
kan opphøre fordi:
•  omsorgen opphører når ungdom fyller 

18 år
•  vedtak om omsorgsovertakelse 

oppheves
•  barnevernstjenesten velger å flytte 

barnet
•  fosterforeldre velger å avslutte plasse-

ringen
•  foreldre til et barn som er fosterhjems-

plassert som et hjelpetiltak eller som en 
privat plassering ikke lenger ønsker å 
ha barnet i fosterhjem

(Retningslinjer for fosterhjem, Barne- og 
likestillingsdepartementet 2004)

Uavhengig av hva som er årsaken til at 
fosterbarnet må flytte, så kan flyttingen 
være en stor belastning for fosterfami-
lien. Belastningen oppleves gjerne som 
særlig stor når flyttingen er utilsiktet.

Hva forteller fosterforeldre 
som ringer rådgivningen?
Fosterforeldre som ringer har gjerne 
mange spørsmål om hvorfor. Hvorfor 

måtte barnet flytte? Hvordan blir 
flyttingen for barnet? Kan vi bli 
fosterforeldre igjen? Får vi se fosterbar-
net vårt igjen? Felles for mange er at de 
sier at de ikke forstår hvorfor barnet 
skal flytte og at de savner å få en faglig 
begrunnelse fra barnevernstjenesten. 
Ofte hører vi også fra fosterforeldrene 
at de er redde for at barnet ikke vil tåle 
den belastningen det er å flytte.

De forteller også om sterke følelser. 
Det kan være sorg, savn og lengsel, 
engstelse og bekymring, sinne eller 
tristhet. Alt dette er naturlige følelser 
som kan oppstå når et barn man har 
hatt tett kontakt med må flytte. 
Fosterforeldre som selv har sagt opp 
avtalen sier at de har dårlig samvittighet 
for at de ikke klarte å stå løpet ut. 

Hva med søsken?
Fosterforeldre forteller om andre 
fosterbarn i familien som har blitt 
engstelig for at de også må flytte. Andre 
forteller om søsken som savner en god 
venn. Alle barn som har bodd i 
fosterhjemmet sammen med fosterbar-
net har behov for informasjon. Det kan 
være fosterforeldrenes egne barn, 
fosterbarnets søsken eller andre 
fosterbarn som bor i samme fosterhjem. 
Kort sagt; alle som har hatt en nær 
relasjon til fosterbarnet bør få anled-
ning til å få tilpasset informasjon og 
bør ivaretas ut fra sine ønsker og behov. 
Som for de voksne så vil flyttingen 
kunne føre til tap av en viktig relasjon 
som de kan trenge hjelp til å bearbeide. 
Og hvis man tenker kreativt kan man 
kanskje finne andre måter for barna å 
opprettholde sin relasjon på. Det kan 
imidlertid også være slik at plasseringen 
har vært til så stor belastning for 
familien at flyttingen blir en lettelse for 
de andre barna. Barna vil ha ulike 
behov og følelser omkring flyttingen 
som de bør få rom til å formidle.

Oppfølgning fra det 
offentlige
Det finnes en rekke retningslinjer og 
rutiner som sier noe om hva foster-

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.
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hjemmet kan forvente av oppfølgning ved 
avslutning av en fosterhjemsplassering. I 
Fosterhjemsavtalen (Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementet, 2010) 
heter det i punkt 7.4 følgende:

Når plasseringen opphører, uavhengig av 
hva som er årsaken til dette, skal det være et 
evalueringsmøte mellom barneverntjenesten 
og fosterforeldrene om plasseringen. Fosterfor-
eldre og barneverntjenesten vil også bli 
invitert av statlig regional barnevernmyndig-
het (Bufetat) til et evalueringsmøte etter 
avsluttet fosterhjemsplassering.

Videre heter det følgende i retnings-
linjer for fosterhjem punkt 14.7:

Når fosterforeldreoppdraget avsluttes skal 
fosterforeldre og eventuell fostersøsken tilbys 
en samtale med saksbehandler i barneverns-
tjenesten.

I Rutinehåndbok for kommunenes 
arbeid med fosterhjem (Barne- og 
likestillingsdepartementet, 2006)er 
avslutning av fosterhjemsplasseringer 
beskrevet i kapittel 8. Der står det blant 
annet i 8.3 at;

Årsakene til at fosterhjemforhold avsluttes 
er mange og ulike. Uansett skal det avsluttes 
på måter som er best mulig for barnet og de 
øvrige aktørene.

Evaluering og gjennomgang av 
forløpet, med understreking av hva som er 
oppnådd, kan dempe eventuelle konflikter 
og bidra til en positiv avslutning.
Videre heter det i 8.4.3 e)

Utilsiktede flyttinger er belastende for 
fosterbarnet, men også for de øvrige partene. 
Belastningene kan dempes når utflyttingen 
gjennomføres planmessig og forutsigbart. Det 
bør utarbeides en oversikt som viser når og 
hvordan overføringen skal skje, samt hvilken 
oppfølging som vil bli gitt.

Når det gjelder statlige fosterhjem har 
Bufdir utarbeidet Rutiner for møte etter 
avsluttet fosterhjemsplassering (Bufdir, 
2009).

Rutinene og retningslinjene som er vist 
til ovenfor blir i varierende grad fulgt opp 
av barnevernstjenestene. Som oppdragsgi-
ver og den profesjonelle part, har barne-
vernstjenestene et ansvar for å ivareta 
fosterhjemmet på en ordentlig måte når 
fosterbarnet skal flytte. Dette gjelder både 
barn og voksne som bor i fosterhjemmet. 
De fleste som ringer til rådgivning 

opplever at de er overlatt til seg selv og de 
strever med å forstå hvorfor barnet skal 
flytte. Slik bør det ikke være. Barneverns-
tjenestene bør sørge for at fosterhjemmet 
blir nøye informert om bakgrunnen for 
flyttingen. De bør videre få anledning til å 
få stille spørsmål, få utdypet ting man ikke 
forstår og mulighet til å bearbeide sorg og 
savn. Noen vil også kunne trenge veiled-
ning i forhold til hva man skal si til 
venner, naboer, på skolen og på jobben. 

I noen saker er også konfliktnivået så 
høyt at fosterforeldrene takker nei til en 
evalueringssamtale. Kanskje kan det være 
greit å ha en samtale uansett, hvor man 
søker å avslutte på en ordentlig måte. 
Ingen er tjent med at oppdraget avsluttes 
på en ubehagelig måte. Kanskje kan man 
forsones og bli enige om at man har vært 
uenige?

En evaluering og gjennomgang av 
plasseringen med fokus på hva som er 
oppnådd kan bidra til en positiv avslut-
ning. Barnevernstjenestene kan også få 
mye nyttig informasjon gjennom slike 
møter som i neste omgang kan gi grunn-
lag for endret praksis. Det er også viktig at 
barnevernstjenesten vurderer om fosterfor-
eldrene kan ta på seg et nytt oppdrag hvis 
de ønsker det. Det er stadig mange 
fosterbarn som venter på fosterhjem og vi 
har ikke råd til å la gode fosterforeldre gå.

Takk for innsatsen! 
På vegne av våre medlemmer ønsker 
vi å gi roser til samarbeidspartnere 
som har bidradd til godt foster-
hjemsarbeid. Denne gang går en 
symbolsk rose til

Varphaugen Ungdomshjem

Rosehilsen
Vi vil sende en stor rose og en varm 
hilsen til Varphaugen Ungdoms-
hjem. Dere er mange flotte 
medarbeidere og samarbeidspart-
nere som jobber på kontorene i Son, 
Akershus. Dere gir oss trygghet, ved 
oppfølging, veiledning, og gode 
kurs. Og ikke minst viser dere at 
dere setter pris på den jobben vi gjør 
som fosterforeldre. Dere er også 
viktige støttespillere for ungdom-
mene våre!

På vegne av fosterforeldre i 
Varphaugen Ungdomshjem
Birgit og Jan Alstad
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Hei!
Her er Ketil Moss Ofstad, kombinert morfar og fosterfar på Ulven i Alna
bydel. Jeg har lyst til å møte en eller flere bestefedre i samme situasjon, det vil si 
single. Jeg regner vel ikke med at vi er særlig mange, derfor kanskje desto mer 
interessant å møtes omkring felles erfaringer. 

Mitt fosterbarn er ei jente på snart 17 år, vi har bodd sammen siden
hun var fem.Jeg selv nærmer meg 63 år. Disse mulige andre kan være
fra Oslo eller fra hvor som helst i landet. 

Adresse: Karl Staaffs vei 15, 0665 Oslo. Mobil: 41624159. Epost:
ketil.ofstad@gmail.com [1].

Vennlig hilsen 
Ketil M. Ofstad


