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hos fosterbarn
Forebygging av psykiske helseutfordringer
Gjennom et intervju med forebyggingsguruen Arne Holte, står det klart for 
meg hva alle fosterforeldre må gjøre for å bidra til god psykisk helse hos sitt 
fosterbarn. Dette er forebygging i hverdagen gjennom enkle tiltak.  

• Av Åse L. Larsen, redaktør

Fosterforeldre må være opptatt av å gi 
fosterbarnet omsorg og trygghet. De 
må også være opptatt av å bidra til en 
god utvikling hos barnet og til å for  
hindre at allerede eksisterende pro
blemer får vokse seg større. 

Det er ikke tilstrekkelig å flytte 
barnet i fosterhjem, selv om det også er 
et forebyggende tiltak. Vi må spørre 
hva som fremmer og hva som hemmer 
utvikling etter at barn har blitt flyttet 
til et nytt hjem. Det aller viktigste å 
forebygge hos fosterbarna – både i et 
menneskelig og et samfunnsmessig 
perspektiv  er psykiske problemer og 
lidelser. 

Psykisk helse
Det som har betydning for utviklingen 
av psykiske helse, er det psykososiale 
oppvekstmiljøet og genene våre. Gen  
ene har mindre betydning enn vi tid  
ligere antok, mens miljøet har større 
betydning enn vi har trodd. 

God psykisk helse kommer ikke av 
seg selv, men er en ressurs som det må 
arbeides med og som må vedlikeholdes. 
Man kan egentlig se på det som hvilken 
som helst annen muskel vi har i kroppen, 
og som må trenes. 

Forskning viser at andelen foster
barn som har psykiske problemer, er 
svært høy sammenlignet med andre 
barn Det bør derfor være en uttalt 
målsetting å forhindre at dette får lov 
til å vedvare eller videreutvikle seg.  

Sosiale og emosjonelle problemer 
har vanligvis en snøballeffekt.  Vi vet at 
små barn som har slike vansker, ofte 
tenderer mot å få større og større pro  

blemer etter hvert. Det er derfor svært 
viktig å gjøre en målrettet innsats for å 
forebygge at dette skjer. Et spørsmål å 
stille, er hva fosterforeldre kan gjøre for 
å forebygge at deres fosterbarn utvikler 
eller videreutvikler sine psykiske 
problemer. 

For å få svar på dette, var det na  
turlig å gå til Arne Holte, emeritus ved 
Psykologisk institutt ved Universitetet i 
Oslo og tidligere assisterende direktør i 
Folkehelseinstituttet. Han har arbeidet 
med forebygging i mange tiår og er 
sann synligvis den i landet som har 
størst kompetanse på dette. Han sa 
raskt ja til et intervju fordi han brenner 
for temaet forebygging av psykiske 
vansker og lidelser. 

Når Holte ankommer Norsk Foster  
hjemsforening, forteller han at han ikke 
har greie på fosterhjemsomsorgen fordi 
han aldri har blitt trukket inn i dette 
fag området. Dette forteller meg at det 
mangler et vesentlig fokus innenfor 
fosterhjemsarbeid. Det mangler en 
forebyggende tenkning. Jeg har også 
fått dette manglende fokuset bekreftet 
gjennom å lete i politiske dokumenter 
etter informasjon om forebygging i 
fosterhjem. Det fant jeg svært lite om 
hvordan man kan unngå snøball
effekten ved psykiske problemer hos 
fosterbarn  og samtidig ta vare på 
landets viktigste ressurs.

Vår viktigste ressurs
Arne Holte ser absolutt ikke ut som en 
emeritus – en som har gått ut på dato. 
Ikke høres han ut som en som har gått 
ut på dato heller. Han er brennende 
engasjert og snakker mye og iherdig om 
det som opptar han aller mest faglig. 

Han starter med å fortelle hvorfor han 
er så inderlig opptatt av forebygging.

 Norges viktigste ressurser er hver  
ken olje, gass, eller fisk. Det er de 
menneskene som bor der og deres psykiske 
helse. Det er den mentale kapitalen som 
er viktigst. 

Han sier videre at psykiske lidelser 
koster Norge 185 milliarder kroner per år.  
 Det en tredel mer enn alle hjerte
karlidelsene til sammen, en tredel mer 
enn alle kreftsykdommene, like mye som 
vi investerte i olje og gass i fjor og nesten 
like mye som det står inne på Folke
trygdfondet. Det sier seg selv at man må 
være opptatt av å forebygge psykiske 
vansker og lidelser. 

Begrepsavklaring
For meg er det ikke klart hva som 
skiller psykiske vansker og lidelser og 
jeg spør derfor om dette. Holte er glad 
for spørsmålet fordi han opplever at det 
skapes forvirring, spesielt i media, fordi 
man snakker om disse to gruppene som 
om det var det samme. Han bringer 
også inn begrepet psykisk velvære. 

 Psykiske vansker/plager/problemer er 
noe alle har mer eller mindre av, og som 
vi kan måle med en symptomskala og et 
belastningsnivå. Noen helt annet er 
psykisk sykdom/lidelse/forstyrrelse. Dette 
er sykdom som tilfredsstiller diagnose
systemene. Enten har man en psykisk 
sykdom, eller så har man den ikke. 

Han sier videre: 
 Det motsatte av psykiske problemer og 
psykiske lidelser er god/positiv psykisk 
helse. Det handler om evne til å regulere 
følelser, tenke fornuftig, styre og samordne 
sin atferd med andre og å mestre sosiale 
utfordringer. 
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Holte forteller videre at ca. 8 pro  
sent av barn og unge har en diagnostiser  
bar psykisk lidelse, mens tallet på barn 
og unge som sliter psykisk er på mellom 
15 og 20 prosent. Han forteller at de 
fleste vi hører om gjennom media, 
kommer innunder sistnevnte gruppe. 
Det handler for det meste ikke om dem 
som har psykiske lidelser, men om dem 
som har psykiske problemer som enda 
ikke tilfredsstiller diagnosekriterier. 
Likheten er at begge deler forstyrrer livet 
og livskvaliteten. 

Den gruppen som har psykiske 
lidelser skal tas hånd om innenfor 
helsevesenet og kommer innenfor 
behandling. Men enda bedre er det å 
forebygge at både psykiske problemer og 
psykiske lidelser oppstår. Om dette sier 
Holte:

 Helsetjenestene produserer ikke helse 
– de reparerer helse. Psykisk helse pro 
duseres utenfor helsesektoren der folk lever 
livene sine, i barnehagen, på skolen, på 
arbeidsplassen, i kultur og idrett. Derfor 
må vi tenke behandling innenfor helse
tjenestene og forebygging utenfor.

Holte forteller om Forsythe
rapporten fra 2008 der forskere fra 
Storbritannia konkluderer med at det 
mest fornuftige å gjøre i et forebyg gende 
perspektiv, er å bygge positive psykiske 
helseressurser hos menneskene i et land. 

Forskjeller på somatisk og 
psykisk helse
Jeg har inntrykk av at det satses stort på 
forebyggende arbeid innen fysisk helse. I 

hvert fall støter man ofte på infor masjon 
om hva man kan gjøre for den fysiske 
helsa ved for eksempel å satse på 
kosthold og ved å være i aktivitet. Dette 
får vi med jevne mellomrom presentert 
gjennom forskning som viser at det 
nytter. Jeg har inntrykk av at man er 
mindre offensiv når det gjelder å 
forebygge psykisk helse. Holte bekrefter 
dette.

 Vi har ikke så gode data på psykisk 
helse – det som koster samfunnet aller mest. 
Jeg mener bestemt at man ikke har forsøkt 
godt nok for å få til et godt forebyggende 
helsearbeid innenfor den psykiske biten.

Han sier videre:  Jeg tror på de samme 
mekanismene som ved somatisk helse. Vi 
må satse på å bygge opp og styrke positiv 
psykisk helse og konsentrere forebyggingen 
om det vi kan gjøre noe med. 

Jeg lurer i den forbindelse på om 
psykisk sykdom kan forebygges.

 De alvorligste psykiske sykdommene 
vet vi ikke hvordan vi skal forebygge. Det 
vi kan gjøre er å forebygge unødvendige 
negative konsekvenser av å leve med dette. 
Vi kan for eksempel forebygge at man 
kommer ut for farefulle situasjoner når 
man er psykotisk, men å forebygge at det 
oppstår  det klarer vi ikke.

 Det vi vet vi kan forebygge av psykisk 
sykdom, er depresjon, angstlidelser og 
alkoholmisbruk. Depresjon og angst lidelser 
forårsaker alene halvparten av sykdoms
byrden i landet fra psykiske lidelser. Depre  
sjon er rett og slett landets dyreste sykdom 
og bidrar dessuten til mere tap av helse og 
flere tapte friske leveår for mennesker 

under 70 år enn noen annen sykdoms
gruppe i landet. 

Holte konkluderer med at det er 
viktig at det gjøres noe der mennesker 
bor for å forebygge dette. 

Forebygging i kommunene
Jeg spør Holte hva som kan gjøres i 

kommunene for å forebygge at barn og 
unge får psykiske problemer. Han svarer 
at det bør satses på å bygge mental 
kapital på forskjellige arenaer.

 Det er solid evidens for at fore bygging 
virker. Dette viser forskning fra helsesta
sjoner, barnehager, skoler, arbeidsplasser 
og fra fysisk aktivitet, kanskje til og med 
fra kosthold.

Holte forteller om en barnehage
studie der 75.000 norske barn ble fulgt 
over flere år. Mange av disse barna kom 
fra lavinntektsfamilier – noe som er en 
risikofaktor i seg selv. Gjennom studien 
fant man at når økonomien ble dårlig, 
økte symptomene hos barna, unntatt 
når de var i høykvalitetsbarnehager, slik 
de fleste norske barnehagene er. 
Høykvalitetsbarnehagen er rett og slett 
en buffer mot emosjonelle problemer.

Jeg vet at mange er opptatt av 
strukturelle forhold i barnehagene – for 
eksempel voksentettheten, ledelsen, 
utearealene, hvor mange pedagoger det 
er, og jeg spør Holte om dette er det 
viktigste å ha fokus på innenfor 
barnehageutviklingen. 

 Mye avhenger av strukturelle fak  
torer, men så mye som 40 prosent av 
forskjellene mellom barnehagene våre med 
tanke på barns psykiske helse, har med 
voksenbarnrelasjonen å gjøre. Vi må 
fortsatt har fokus på det strukturelle, men 
man må ha hovedfokus på samspillet 
mellom voksen og barn. Veiledning av 
barnehagelærere blir viktig fremover. Vi 
må ha fokus på finmekanikken i sam
handling for å øke kvaliteten. Slike tiltak 
kan være bra for å forebygge psykiske 
lidelser. 

Han sier videre:
 Det er to ting som er spesielt viktig 

for samhandlingen. Det er, som nummer 
en, å forebygge konflikter. Som nummer to 
å sørge for nærhet. 

 Foreløpige resultater fra skoleunder
søkelsen i Folkehelseinstituttet viser det 
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samme. Der følger vi nå 24.000 barn som 
deltar i MorBarnundersøkelsen i skolen. 
Der det er konfliktfylte relasjoner får 
barna problemer. Det er derfor viktig å 
jobbe med konfliktfylte forhold og å bygge 
opp nærhet. I et slikt bilde, blir det også 
viktig med god utdanning av dem som er 
tett på barna – psykisk helseu danning av 
barnehagepersonell og lærere.

Tankene mine går til fosterhjems
arbeidet og til fosterforeldre som er dem 
som er tettest på barna – og på foster
barna som er de mest sårbare barna og 
de som har størst risiko for skjevut
vikling. Selv om professoren ikke har 
satt seg inn i fosterhjems omsorgen, har 
han tanker om forebygging innenfor 
dette viktige området. 

Forebygging i foster-
hjemmene
Det slår meg at de funnene man har fra 
studier på barnehager og skoler, antake  
lig også kan overføres til det arbeidet 
som utføres i fosterhjemmene. Holte er 
enig i dette fordi det handler om kom  
munikasjon og samhandling mellom 
mennesker – bare på forskjel lige are  
n aer.

 Barn kommer til verden ferdig 
innstilt på kommunikasjon for at hjernen 
skal utvikle seg. For at denne utviklingen 
skal bli god, er barnet avhengig av kom  
munikasjon med sine omsorgs personer. 
Blikkkontakt, gråt, gurgling, smil – 
spebarna har et helt repertoar som er 
innstilt på å kommunisere og sam handle 
med de voksne som barnet er prisgitt.

Vi vet at noen ganger fungerer ikke 

denne kommunikasjonen. Om dette 
sier Holte: 

 Det fine kommunikative samspillet 
som skal foregå mellom foreldre og barn 
oppstår naturlig. Men hva skjer når mor er 
deprimert eller har en alvorlig psykisk 
lidelse? Da bryter ofte dette finmaskete 
kommunikasjonssystemet sammen. Det er 
en trussel for barnets psykiske helseutvik
ling. Minst hver tiende nybakte mor vil ha 
en depresjon innen det har gått to år etter 
fødsel. Det betyr at mange barn er i en 
risikosituasjon. Heldigvis er det som oftest 
mange andre voksne rundt et barn, og disse 
kan forhindre at barnet får problemer. 

 Når risikosituasjonen opphører, for 
eksempel ved at mor får behandling, vil 
barnet ta igjen det tapte. Det er det som 
kalles plastisitet og som gjør at barnet er 
fleksibelt. Men hvis risikosituasjonen ikke 
opphører, vil det kunne slå ut i at barnet 
ikke utvikles normalt og får psykiske 
vansker. I slike tilfeller blir behandling for 
mor forebygging for barnet. 

Jeg vet at det som også kan skje, er at 
behandling ikke hjelper mor, og at 
barnet må flytte til et annet hjem. 90 
prosent av disse barna som blir flyttet ut 
av foreldrehjemmet, kommer i foster
hjem. 

Jeg mener at noe av det viktigste som 
kan gjøres forebyggende i et sam funn – 
ved siden av å forebygge at barn må flytte 
fra sine familier  er å rette en stor innsats 
mot disse sårbare barna som har opplevd 
så vanskelige forhold at barnevernet har 
flyttet dem i foster hjem. De har startet 
på en skjev utvik ling og det må fore byg
ges at denne fort setter. Det er derfor det 

er så viktig å arbeide forebyggende i 
fosterhjem. 

Holte er enig i dette og forteller om 
et verktøy han har utviklet. Dette er et 
enkelt forebyggende tiltak som alle 
fosterhjem kan bruke for å forebygge at 
fosterbarna fortsetter på en eventuell 
påbegynt skjevutvikling. 

De syv psykiske 
helserettighetene
Holte har nylig lansert noe han kaller 
de syv psykiske helserettighetene. 
 Jeg har trukket sammen alt det vi vet er 
betydningsfullt for å få god psykisk helse. 
Vi kan ikke bare referere til forsk ningen, 
men må også trekke inn det erfarings
baserte. Dette betydningsfulle har jeg satt 
i et system og freidig kalt det de syv helse  
rettighetene selv om det ikke er rettigheter 
i juridisk forstand, men moralske og 
menneskelige rettigheter.

Helserettighetene handler om å gi barn 
en følelse av:
1. å være noe
2. å ha mening i livet
3. mestring
4. tilhørighet
5. trygghet
6. deltakelse
7. fellesskap

Holte sier at det er viktig å bidra til å 
bygge opp disse følelsene hos fosterbarn 
da dette vil kunne bygge opp en buffer 
mot psykisk uhelse hos fosterbarn. Det 
er rett og slett godt forebyggende hånd  
verk. Han utdyper dette med å gå gjen  
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nom alle punktene og knytte disse til 
fosterbarns situasjon:

En følelse av å være noe 
 Den første helserettigheten handler om å 
tenke at jeg er noen, jeg er noe verdt. Dette er 
grunnleggende for alle mennesker og kanskje 
ekstra viktig for et barn som føler seg verdiløst 
fordi det ikke har fått være i sin opprinnelige 
familie. Det kan være slik at å skifte til å bli 
et fosterbarn er en mulig trussel mot selvre  
spekt og identi tet. Hvem er jeg? Kan jeg være 
verdt noe når ikke mamma og pappa vil ha 
meg?

En følelse av mening i livet
 Barn har rett til å være en del av noe større 
enn seg selv. Det viktigste er å være en del 
av noe, for eksempel en familie, en venne gjeng, 
skolen, idrettsklubb, men det kan også være 
religion eller politiske bevegelser. Det hand  
ler om å være del av noe større og det å vite 
at noen trenger meg. Det gir mening i til  
værelsen. For et fosterbarn kan det handle 
om noe så enkelt som at barnet har opp  
gaver og ikke bare er en gjest i familien. 

En følelse av mestring
 Dette handler om å ha en følelse av at det 
er noe jeg får til – ett eller annet enten det 
er lovlig eller ikke. Følelsen av mest ring 
bygger opp under noe som fosterbarnet får 
til. Og det er så mye man kan bli dyktig på. 

En følelse av tilhørighet
 Dette handler om å høre til et sted, hos 

noen. Dette kalles ofte tilknytning i psyko  
 logien, men det blir litt smalt. Å høre hjem  
me kan være en utfordring for fosterbarn og 
særlig de med minoritetsetnisk bakgrunn. 

En følelse av trygghet 
 Det er viktig for et barn å kunne føle, tenke 
og utfolde seg uten å være redd. Å bygge opp 
trygghet er særlig viktig i foster  hjemsar bei
det. Kanskje ikke hele tiden og alltid, men 
for det meste. Å legge bånd på følelser og 
tanker, og sin atferd, er ikke godt for noen. 
Det er viktig at de voksne tilrette legger for 
åpenhet og aksept både i tanker og følelser, 
og at de lytter til barnet når det forteller. 

En følelse av deltakelse 
 Dette handler om at det betyr noe for 
andre hva du gjør eller ikke. Deltagelse 
handler om at det spiller en rolle. Det 
dreier seg om å involvere fosterbarna og 
gjøre dem til reelle deltakere i familien.

En følelse av fellesskap 
 At man har noen å dele tanker og følelser 
med – å dele opplevelser med. Ting blir 
virkelig når du deler. Ikke før det er delt 
med noen er det virkelighet. Før du har 
delt, er det tanker, følelser og fantasier. Det 
handler om å være i kommunikasjon med 
andre. At det er noen som kjenner dem 
fordi de deler tanker og følelser. Og at det 
er noen som passer på en.

Aktiv forebygging
Jeg har i mange år forundret meg over at 

det snakkes svært begrenset om forebyg
gende innsats innenfor fosterhjems
arbeid. Jeg har tenkt at fosterhjem sann  
synligvis er den arena der man kan få 
den største gevinsten av forebyggende 
innsats. Dette ut ifra forskning som sier 
at 50 prosent av fosterbarna utvikler 
psykiske problemer seinere i livet. Etter 
en interessant samtale med Arne Holte, 
er jeg overbevist om at aktiv forebygging 
er noe som det må satses målrettet på 
innenfor fosterhjemsomsorgen.

Aktiv forebygging vil kreve en mål  
rettet innsats fra myndighetenes side, og 
fra statlig og kommunalt barnevern. 
Dette vil ofte dreie seg om å identifisere 
risikofaktorer, og sette inn en stor inn  
sats for å minimalisere disse. Den vik  
tigste innsatsen vil likevel være den fore  
bygging som foregår i det enkelte foster  
hjem – gjennom voksne som er tett på 
fosterbarna.

Det handler om å gjøre ting som 
styrker barn og unges forutsetninger for 
å klare seg seinere i livet. Å bli flyttet til 
et nytt hjem, kan være et slikt tiltak, 
men det er enda viktigere å bli inkludert 
i et fosterhjem som vektlegger aner
kjennelse og vekst. 

 Det er alminnelige ting og det bør 
brukes sunn fornuft, avslutter professor 
Arne Holte i det han skynder seg videre 
for å holde foredrag om et tema som 
burde være et satsningsområde innenfor 
fosterhjemsomsorgen – forebygging av 
psykiske problemer og lidelser.
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Forebygging i 
fosterhjemmene
Forebygging blir ansett som et viktig  
sats ningsområde innenfor mange fag  
områder. Når det gjelder fosterhjems
omsorgen, nevnes ikke ordet forebyg
ging i særlig grad  verken i faglige eller  
polit iske dokumenter.

Forebygging handler om å være i 
forkant av en mulig negativ utvikling. 
Det handler også om å forhindre at en 
skjevutvikling får lov til å fortsette å 
vokse seg enda større. Innenfor foster

hjemsomsorgen handler dette i særlig 
grad om å forhindre at fosterbarn utvik  
ler psykiske problemer og lidelser. Det 
handler også om å forebygge at foster 
barn blir utilsiktet flyttet fra fosterhjem 
til fosterhjem  noe som i seg selv ut  
gjør en stor fare for økende problem
belastning. 

Vi er nødt til å tenke forebygging 
innenfor fosterhjemsfeltet. Ved å sette 
det viktige fosterhjemsarbeidet inn i en 
strukturert modell for forebygging, er 
det lettere å få oversikt over hvilke fore  

byggende tiltak som kan settes inn for 
de sårbare barna som fosterbarna er. 
Det trengs både forebyggende og be  
handlende tiltak for disse barna.

Forebygging versus 
behandling
Innenfor den somatiske og psykiske 
helseomsorgen opererer man med fore  
byggende og behandlende tiltak. For at 
tiltak skal anses som forebyggende, må 
tiltakene settes inn før høye symptom
nivåer oppstår. Det betyr likevel ikke at 
det er for seint å sette inn forebyggende 
tiltak selv om problemer har fått utvikle 
seg. Man kan forebygge en videre skjev  
utvikling  helt inn i behandlende til  
tak. Det vil derfor være uklare skiller 
mellom forebygging og behandling av 
helseproblemer. 

En vesentlig forskjell er at behand
ling skjer innenfor helsevesenet, mens 
forebygging foregår utenfor  i livmor
en, på helsestasjonen, i barnehagen, på 
skolen, i hjemmene. Alle disse forskjel
lige tiltakene som kan settes inn i et fore  
byggende perspektiv, kan deles inn i tre 
hovedgrupper. 

Former for forebygging
Tidligere ble forebygging delt inn i tre 
grupper som ble benevnt som primær, 
sekundær og tertiærforebyggende 
tiltak. I dag benyttes oftest begrepene 
universell, selektiv og indisert forebyg
ging. 

Forskjellen på disse tre formene for 
forebygging er henholdsvis å forhindre 
at problemer oppstår, forhindre utvik  
ling av problemtilstander hos risiko
grupper, samt å motvirke videre utvik  
ling av manifesterte problemer. De 
ulike formene henspeiler med andre 
ord på ulike formål og målgrupper. Det 
er ikke et skarpt skille mellom disse tre 
formene for forebygging. 

Universell forebygging rettes mot 
store grupper uavhengig av risiko. Det 
kan for eksempel være en holdnings

Fosterhjem som  
forebyggende arena



Fosterhjem blir sjelden nevnt som en forebyggende 
arena. Det er forunderlig all den tid fosterbarn har 
høyere risiko belastning for flere problematiske for - 
hold enn andre barn.
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kam panje som rettes mot alle gravide i 
landet for å påvirke dem til ikke å 
drikke alkohol under svangerskapet. 

Selektert forebygging retter seg mot 
grupper som er i høyrisiko, det vil si 
mot dem som statistisk sett har en for  
høyet risiko for en uheldig utvikling. 
Fosterbarn utgjør en slik risikogruppe 
som har stor risiko for å utvikle 
psyk iske problemer.

Indisert forebygging retter seg mot 
dem som allerede har utviklet et alvor  
lig problem, for eksempel de som er i 
ferd med å utvikle eller har utviklet 
psykisk sykdom. De indiserte tiltakene 
grenser mot behandling. 

Det er viktig at tiltak settes inn før 
folk blir syke. Tiltak innenfor universell 
forebygging, er tidlige tiltak. Det er til 
dels også selektivt forebyggende tiltak. 
Det er annerledes med indiserte tiltak 
som settes inn når ting har fått utvikle 
seg over tid. 

Den kjente amerikanske økonomen 
og nobelprisvinner, James Heckman, 
har bevist gjennom sitt arbeid at det er 
god samfunnsøkonomi å investere i 
utsatte barns utvikling. Han har skrevet 
flere artikler om dette der han under
streker at jo tidligere innsats settes inn, 
jo mer får vi tilbake som en samfunns
messig gevinst. Innsats i svangerskapet 
gir mest for pengene. Innsats i voksen
alder reduserer bare tapene. Det betyr 
ikke at vi skal la være å sette inn tiltak 
når det har gått lang tid. Det handler 
nemlig ikke bare om penger, men også 
om livskvalitet for den enkelte. Det er 
enighet om at det er fornuftig å priori  
tere barnefamilier foran andre.  

Barnevernets forebyggende 
ansvar
Både kommunen og barnevernet har et 
forebyggende ansvar etter barnevernlo
ven. Ifølge loven skal kommunen følge 
med på de omsorgsforhold barn har, og 
har ansvar for å sette i gang tiltak som 
kan forebygge omsorgssvikt og atferds
problemer. Dette går inn under univer  
selt forebyggende arbeid.

Barneverntjenestens ansvar, etter 
loven, handler spesielt om å avdekke 
omsorgssvikt, samt sosiale og emosjo
nelle problemer så tidlig at varige pro  

blemer kan unngås. Barnevernets hjelpe  
tiltak utgjør et viktig virkemiddel for å 
forebygge problemutvikling hos risiko  
utsatte familier. Dette går inn under 
det selektivt forebyggende arbeid 
overfor særlig sårbare familier, et arbeid 
som er svært viktig. 

I 2015 ble det vedtatt en utvidet 
adgang for barnevernet til å pålegge 
hjelpetiltak. Dette skulle være et virke  
middel for å forebygge større tvangs
inngrep som omsorgsovertakelse 

Gjennom NOU 16:2016 Ny barne  
vernlov foreslår barnevern lovutvalget å 
tydeliggjøre henholdsvis kommunens 
og barnevernstjenestens ansvar for fore  
bygging. Utvalget mener at begrepet 
forebygging i barnevern loven bør av  
grenses til arbeid som gjelder alle barn 
og arbeid rettet mot grupper av barn 
med kjent eller for høyet risiko. Det som 
angår barne verns tjenestens innsats over  
for et bestemt barn, bør i barnevern  
loven omtales som hjelpetiltak, og ikke 
som forebygging. Det står videre i 
NOUen at det likevel er et forebygg

ende element i bruken av hjelpetiltak 
for å forhindre ytterligere tvangstiltak. 

Gjennom hjelpetiltak for barnet 
eller familien, skal barnevernet bidra til 
positive endringer. Tiltakene kan rettes 
direkte mot barnet eller mot barnets 
omsorgspersoner. Sistnevnte kan være 
avlastningstiltak, veiledningstiltak, 
foreldrestøttende tiltak eller tiltak som 
kan øke foreldrekompetansen.  

Forebyggende arbeid og tidlig inn  
sats overfor særlige sårbare familier er 
svært viktig. Spørsmålet er om ikke 
fosterfamilier som tar imot barn som 
har en forhøyet risiko for å utvikle 
problemer, også bør anses som særlig 
sårbare fami lier i kraft av den oppgaven 
de har på tatt seg. I så fall bør det rettes 
en stor forebyggende innsats også mot 
disse hjemmene. 

Forebygging i fosterhjem
Fosterbarn anses som en risikogruppe 
på grunn av sine problembelastninger 
tidlig i livet. Noen av dem har opplevd 
vold og traumer, noen har opplevd 
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psykiske overgrep, og alle har levd 
under slike forhold at det har blitt be  
stemt at de skal få nye hjem. Mange 
har unnvikende tilknytning, noe som 
gjerne fører til smerter som kommer 
tilbake i voksen alder. Mange trenger 
psykologisk hjelp gjennom hele opp  
veksten og inn i voksen alder.

Både det fosterbarn har opplevd  
før omsorgsovertakelse og den belast
ning det er å flytte fra omsorgsper 
soner, skaper psykiske sår hos foster
barna.

Å forebygge psykisk sykdom
Forskning viser at rundt halvparten av 
fosterbarna har psykiske problemer. 
Fosterbarna er således i en risikogruppe 
for problemutvikling og kommer 
innunder det selektivt forebyggende 
arbeidet. Fosterbarna utgjør med andre 
ord en viktig gruppe som det må settes 
inn målrettede tiltak mot. 

Barnevernet vil ikke alene ha  
nød vendig kompetanse for å hjelpe 
foster barn med å forebygge at psykiske 
pro blemer får vokse seg større og mer 
alvorlige. Til dette er barnevernet  
av hengig både av fosterforeldrene  
og psykisk helsevern. Derfor er det 
viktig med et godt samarbeid med 
begge disse. I politiske dokumenter 
under strekes viktigheten av at barne

vernet har godt samarbeid med  
andre etater, kommuner, faginstanser, 
men det står ingenting om at det er 
viktig med et godt samarbeid mellom 
barnevernet og fosterhjemmene. 

Forebygging skal øke muligheten for 
at fosterbarna får vanlig voksenliv med 
minst mulig problembelastning. 

I regjeringens pågående arbeid med 
kvalitets og strukturreformen står dette 
om forebygging: 

Bedre forebyggende arbeid vil kunne 
redusere barn og unges behov for offentlige 
velferdstjenester, både statlige og kommu
nale, i voksen alder, og øke mulighetene 
for at de gjennom utdanning og arbeid 
vil bidra til samfunnets verdiskaping. 

I fortsettelsen på denne teksten, 
kommer det fram at dette gjelder barn 
som bor i foreldrehjemmet, ikke barn 
som bor i fosterhjem:

Det statlige barnevernet vil på lengre 
sikt kunne oppleve en innsparing, dersom 
mer virksomt forebyggende arbeid fører til 
færre omsorgsovertakelser.

Å forebygge flytting
Å forebygge problematiske familiefor
hold, og dermed også forebygge at barn 
må flytte fra sine familier, er en viktig 
del av barnevernets forebyggende 
arbeid. 

Fosterbarn blir også flyttet fra sine 

fosterhjem  enten til nye fosterhjem, 
til institusjon, eller tilbake til opprinne
lig familie. Noen ganger er det riktig at 
dette skjer; noen ganger skjer det uten  
om barnets plan og på en lignende 
måte som da det ble flyttet første gang. 
Det er dette som kalles utilsiktet 
flytting, og noe som er svært uheldig  
spesielt for barnet, men også for 
foster familiene. Å arbeide forebyggende 
for å forhindre utilsiktede flyttinger av 
fosterbarn, er derfor viktig. 

Det har vært en økning i antall 
flyttinger av fosterbarn som ikke er en 
del av barnets plan for fosterhjems
plasseringen. Bufetat i sør og vest kom 
med en rapport om slike utilsiktede 
flyttinger i fjor. Den viser et høyt antall 
uplanlagte flyttinger fra fosterhjem 
(Bufetat, 2016). Veksten i utilsiktede 
flyttinger kan handle om at den fore  
bygg ende hjelpen som gis foster
familier, ikke alltid er god nok.

Å forhindre at dette skjer ved fore  
byggende innsats rettet mot fosterhjem
mene, virker ikke være vektlagt på en 
systematisk måte innenfor barnevernets 
arbeid.

Helhetlig forebygging
Barns oppvekst er en så sammensatt 
prosess at det er fornuftig å vurdere 
forebygging i et mest mulig helhetlig 
bilde. Det bør i tillegg være langsiktig 
og ha et omfang som kan veie opp for 
risikopåvirkning og begynnende pro  
blemutvikling. Det bør dessuten 
integreres i det daglige livet til barn og 
unge.

Alt som kan betraktes som beskytt
ende, stimulerende, støttende og utvik  
lende for barn og unge, kan betraktes 
som forebyggende. Mye av dette er 
selvfølgeligheter og noe som skjer i i de 
fleste fosterhjem. Det er likevel viktig å 
knytte forebyggings begrepet til det 
arbeid som utføres innenfor fosterhjem. 
Det er også viktig å knytte det til den 
plikt som barne vernet har til å for
hindre negativ utvik ling hos barn i 
risikosone. Fosterbarn har mye å tape 
på å ikke være gjenstand for et aktivt og 
strukturert forebygg ende arbeid. 


