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Tiltak

Forundringspakker
- eller blanke ark?
Om utredning og veiledning når sped- og småbarn flytter i fosterhjem.

I denne artikkelen presenterer vi noen typiske barneskjebner vi har møtt gjennom 
vårt mangeårige arbeid i Barne- og familieetaten i Oslo kommune, heretter kalt BFE. 
Eksemplene er grundig anonymisert.

• av Kjersti M. Botten, 
barnevernspedagog og Kristin G. 
Furuholmen, psykologspesialist

Barn som flytter i fosterhjem har levd 
med sviktende omsorg i kortere eller 
lengre tid, avhengig av alder. Når det 
fremmes sak om omsorgsovertakelse, 
blir foreldrenes omsorgskapasitet grun - 
dig belyst. Det kan være mer krevende 
å synliggjøre omkostningene for barna. 
Vi vil i denne artikkelen forsøke å for - 
midle hvordan sviktende omsorg på - 
virker de minste, samt behovet for 
utredning, gjennomtenkt valg av foster - 
hjem og tidlig veiledning til fosterfor-
eldrene. I BFE utgjør dette del av en 
tiltakskjede for de minste.

Eldre barn som flytter i fosterhjem 
kan også være preget av omsorgssvikt 
som har startet tidlig. Det vi belyser er 
derfor også aktuelt for eldre barn. Alle 
utvikler strategier for å utløse best mu - 
lig omsorg og beskyttelse fra sine om - 
sorgspersoner (Schofield & Beek, 
2014). Det skjer selv om foreldre ruser 
seg, overser eller slår. Noen barn viser at 
de strever som følge av dette, mens 
andre framstår tilsynelatende uberørt og 

signaliserer få behov. Etter omsorgs-
overtagelse og i møte med trygge, 
sensitive fosterforeldre, kan dette bildet 
endre seg dramatisk. Eldre barn kan 
derfor også være “forundringspakker”, 
med  større vansker og mer omfattende 
omsorgsbehov enn man først trodde. 
Grundig utredning av barnets fungering 
og behov er derfor like nødvendig når 
omsorgssvikthistorien er lengre og 
barna er eldre ved plassering.

“Blanke ark?”
Mange som skal bli fosterforeldre 
tenker kanskje at det å få et nyfødt 
fosterbarn, eller ett som bare har levd 
med omsorgssvikt noen få måneder, 
ikke kan være så krevende. Når et barn 
blir flyttet hjemmefra tidlig, er det 
imid lertid fordi omsorgssvikten er 
ekstra tydelig og omfattende. Den har 
sannsynligvis startet allerede i mors 
mage, slik at barnet har hatt et lite 
utviklingsfremmende fosterliv. 

Mange av barna er utsatt for rus i 
fosterlivet. Alkohol er det aller farligste, 
fordi det går rett over i barnets blod-
omløp, og gjør den lille beruset i 
magen. Alkohol gir alt fra subtile til 

omfattende hjerneskader og er sann-
synligvis den vanligste årsak til psykisk 
utviklingshemming i den vestlige 
verden. Blandingsmisbruk er også svært 
farlig (Hafstad, 2015).

 I motsetning til hva mange kanskje 
tror, er forekomsten av vold mot de 
aller minste barna høyere enn senere i 
barndommen (Kvello, 2010). I mange 
tilfeller er mor og far også preget av en 
dårlig oppvekst. Er det vold i familien 
har spedbarnet kanskje erfart dette 
allerede i fosterlivet. Det som stresser 
mor, stresser også barnet, og den lille 
kommer til verden med et overaktivert 
nervesystem som igjen gjør barnet 
urolig, stresset og vanskelig å forstå og 
håndtere på en god måte (Sjøvold & 
Furuholmen, 2015).

 De første månedene etter fødsel er 
barnet helt avhengig av mors og fars  
hjelp for å overleve. De er utrustet for å 
være sosiale deltagere, men må møtes av 
noen som tar imot deres initiativ og 
svarer dem (Smith, 2010). De er prisgitt 
foreldrene, at noen er der og holder, 
bysser, mater og prater med dem. Det 
danner grunnlag for at de selv etter 
hvert skal kunne mestre utfordringer og 
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også vende seg til andre for støtte og 
trøst, når det trengs. At relasjonelle 
erfaringer er så viktige, gir også håp for 
de barna som ikke har hatt et utvik-
lings fremmende fosterliv eller som har 
opplevd traumatiserende omsorg i de 
første leveårene. Det er fordi det er 
gjennom gode relasjoner at vi også kan 
reparere og skape gode liv for barna 
(Jørgensen & Steinkopf, 2013).   
  
Utredning av 
“forundringspakker”
Det er altså ikke en selvfølge at de 
minste barna i barnevernet er sunne og 
friske. Det er ikke alltid så lett å gjen - 
kjenne vansker i sped- og småbarnsal  - 
d eren fordi det er stor variasjon i normal - 
atferd og utviklingstakt, og barna er for 
små til å ha et stort atferdsrepertoar. 
Det kan også være vanskelig fordi fra - 
vær av det som skal være på plass og 
forsinket utviklingsprogresjon, ikke er 
så lett å få øye på. Er det ”snille” sped - 
barnet rolig og tilfreds, eller er det 
passivt og ute av stand til å vise sine 
behov? Dette kan vi ikke gjette oss til. 

I BFE blir de minste barna i bered-
skapshjem og ved Aline familieavdeling 
utredet av tverrfaglige team sammensatt 
av barnets beredskapsmor/far, (eller 
miljøterapeuter om barnet er innskrevet 
sammen med foreldre), en barneverns-
pedagog, ofte med tilleggskompetanse, 
og en psykolog. I tillegg har de minste 
barna en egen helsestasjon en halv dag 
per uke, med oppfølging av en erfaren 
helsesøster og en legespesialist. Det siste 
gjør at også abstinente spedbarn kan få 
et forsvarlig tilbud utenfor sykehus.

 Utredning starter så snart barnet er 
plassert (med eller uten foreldre) og har 
til hensikt å gi kunnskap om barnets 
helse og utvikling slik at omsorgen kan 
bli så tilrettelagt som mulig. Samtidig 
sikres kunnskap om barnets omsorgsbe-
hov, også på sikt. 

 Dersom barnet skal flyttes i foster-
hjem, overlappes informasjon om 
barnet og utredningsresultatene til 
fosterhjemstjenesten i BFE, til veiled er-
tjenesten som er en del av denne, eller 
til andre som skal veilede. Utredningen 
underletter arbeidet med å finne rett 

fosterhjem, og gir nyttig informasjon til 
de som skal følge opp når barnet er 
plassert. De små kan også henvises til 
oppfølgende undersøkelser og ny kunn - 
skap kan tilføres barnevernstjenesten, 
veiledere, og de nye omsorgspersonene. 
Det muliggjør justering av både opp - 
følging og veiledning i forhold til det 
aktuelle barnet.

 Det er også viktig å få oppdatert 
kunnskap om de minste barna i sam-
menheng med pågående rettsprosesser, 
da det er de yngste barna beslutnings-
takere i nemnd og rett vet minst om. 
De har ikke utviklet de tydelige og 
synlige vanskene som lett kjennes igjen. 
De kan derfor misforstås som velfunger-
ende selv der eldre søsken blir vurdert 
som skadelidende av omsorgssvikt. Det 
er også nyttig med utredning for 
eventu ell videre henvisning til Barne- 
og ung domspsykiatrien (BUP), Peda-
gogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ol. 

 Under utredningene  gjennomføres 
spesifikke undersøkelser av barnets ut - 
vikling av psykologen i teamet og flere 
typer kartlegging som både barne-
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vernspedagog og psykolog gjennom-
fører. De som ser barnet på døgnbasis 
gir informasjon til utredningen om 
hverdagsfungering og tilretteleggings-
behov.

 Bakgrunnen for det omfattende 
utredningsarbeidet er kunnskapen vi 
har om at tidlig identifisering og hjelp 
hindrer videre skjevutvikling og utvik - 
ling av sekundære vansker. 

De små barna påvirkes i mye større 
grad enn vi liker å tenke på av både rus, 
vanskjøtsel og vold i familien (Øverlien, 
2012; Sjøvold & Furuholmen, 2015). 
Dette må imidlertid avdekkes gjennom 
bruk av metoder som sammenligner 
barnets fungering med det som er van - 
lig. Vi kan ikke bare se at de modnes, 
vokser og legger på seg. Det gjør alle 
barn. 

Veiledning til familier som 
mottar de minste barna
I Oslo kommune har fosterhjemstjenes-
ten i BFE et eget veiledningsteam. 
Barnevernstjenestene kan søke om vei - 
ledning til sine fosterhjem, og tjenesten 
er i likhet med utredning under plasser - 
ing, gratis. Trygg Base-modellen, ut vik - 
let av Gillian Schofield og Mary Beek 
(2005, 2006, 2014), danner hoved-
grunnlaget for veiledningen. Metodik-
ken er basert på kunnskap om barns 
utvikling, konsekvenser av om sorgs - 
svikt, tilknytningsteori, traumeforstå-
else med mer. I forhold til de minste 
barna brukes også Trygghetssirkelen 
(Powell, Cooper, Hoffman & Marvin, 
2009 /2015), og kunnskap om hvordan 
tidlig omsorgssvikt gir behov for be - 
hand lingsomsorg (Sjøvold &Furuhol-
men, 2015).

Ved utvelgelse av fosterhjem til det 
enkelte barn, gjennomføres det i BFE 
en matcheprosess der en nøye utarbeid et 
behovssprofil danner grunnlaget for 
valg av fosterfamilie. Dette arbeidet vil 
aldri kunne bli en “eksakt vitenskap”, 
selv om det gjøres av fagkonsulenter 
med solid fagbakgrunn og kunnskap 
om fosterhjemsarbeid. Oppfølging og 
veiledning etter plassering blir derfor 
svært viktig. Det bør komme i gang 
allerede ved innflytting, da barns for - 
ventninger til hva slags omsorg de kan 

få, etableres raskt (Dozier & Rutter, 
2008).

Barn flytter i fosterhjem for å be - 
skyttes fra omsorgsbetingelser som 
hemmer deres mulighet for god utvik-
ling og en sunn psykisk helse. Vel på 
plass i ny familie har barna behov for et 
stabilt og forutsigbart hverdagsliv der de 
mottar en særlig reflektert omsorg (Sjø - 
vold & Furuholmen, 2015). Dette gjel - 
d er også de barna som flytter i 
fosterhjem som sped- eller småbarn.

Veiledning kan bidra til å trygge 
fosterforeldre og understøtte deres 
sensitivitet for det aktuelle barnet. Det 
øker sannsynligheten for en trygg og 
helsefremmende tilknytning. Det foku - 
seres på samspill og hvordan foreldre og 
barn gjensidig påvirker hverandre. I 
Trygg Base-modellen legges det vekt på at 
en forutsetning for sensitiv omsorg er at 
omsorgsgivere kan reflektere rundt 
barnets tanker og følelser (Schofield & 
Beek, 2014). I møte med de minste 
barna utfordres dette spesielt fordi de 
ennå ikke har verbalspråk. Vi må lære å 
tolke og forstå deres signaler. Hvordan 
klarer de å ta imot omsorg, hva tåler de 
av stimuli og hvordan påvirkes de av 
endringer eller belastninger?  Med eldre 
barn er det ofte flere informanter som 
kjenner til dette. Fosterforeldrene tren  - 
g er støtte i sin refleksjon og mentaliser-
ing. Det vil si i sin kapasitet til å over - 
sette det lille barnets ytre adferd til 
uttrykk for indre tilstander, intensjoner, 
følelser og behov, samt handle i tråd 
med dette (Söderström, 2011). 

Den sårbarhet og de vansker som 
preger barnet, er ofte langt på vei 
usynlig for omverdenen. Den lille 
babyen som for eksempel ikke skriker, 
oppfattes kanskje som snill, og som en 
som tåler mye. Fosterforeldrene be - 
skyldes kanskje for å “sy puter under 
armene” på det vesle rus- eller volds-
eksponerte barnet som trenger skjerm-
ing. I veiledning er det en viktig opp - 
gave å støtte dem i utøvelse av en daglig 
omsorg som for utenforstående kan 
virke overdrevent tilrettelagt og beskytt-
ende. I tillegg må veileder være med  
på en kontinuerlig «oversettelse» av 
barnets signaler og endrede behov for 
omsorg og utvik lings støtte, i takt  

med at barnet blir eldre og i økende 
grad må forholde seg til omverdenens 
krav. 

Kliniske eksempler på 
utredning og veiledning, 
“hånd i hånd”
Leo - den stive og anspente
Leo er tre år og har vært gjennom et 
fosterliv preget av stress og bruk av 
beroligende tabletter. Leo blir akutt-
plassert rett fra fødeavdelingen på 
grunn av mors familiære situasjon og 
unge alder. Gutten bor flere måneder i 
et beredskapshjem før han flytter til - 
bake til mor etter et vedtak i fylkes-
nemnda.

I den tiden han bodde i beredskaps-
hjemmet ble Leos utvikling grundig 
utredet og det kom for en dag at han 
strevde med reguleringsvansker i form 
av overfølsomhet for sansestimulering 
som lyd, lys og berøring. Når noen 
strøk ham over ryggen, ble han stiv og 
anspent og trakk seg unna. Dette måtte 
det tas hensyn til slik at han ikke skulle 
forbinde nærhet med ubehag. Bakgrun-
nen for hans vansker ble antatt å henge 
sammen med eksponeringen for medi - 
kamenter og stress i fosterlivet. 

“Medisin” for reguleringsvansker  er 
tilpasset omsorg, men etter tilbakefør-
ing mottar Leo i liten utstrekning dette. 
Guttens vansker blir mer og mer fram - 
tredende ved de polikliniske oppfølg-
ingsundersøkelsene. Det er vanskelig for 
mor å forstå hvordan gutten har det, og 
hun strever med å se hans ubehag når 
hun for eksempel holder og klemmer 
ham. Han har også lært å smile stivt, 
kanskje for å muntre opp mor, som 
fram står nokså alvorlig og trist. Barne-
vernstjenesten forsøker å ha tett 
oppfølg ing, men Leo må akuttplasseres 
igjen, og denne gangen blir det en 
omsorgs overtagelse.

Takket være de tidligere  utredning-
ene av Leo, er det kunnskap som kan 
brukes i det videre arbeidet med å 
trygge ham. For en gutt med hans sår - 
barhet har et år med sviktende omsorg 
vært ekstra skadelig. Han plasseres etter 
kort tid i fosterhjem med tanke på opp - 
vekst, og veiledning kommer i gang 
med det samme.
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Veiledningsarbeidet med foster-
foreldrene
Veiledningen til Leos fosterforeldre har 
fokus på å hjelpe dem til å se hvor 
betydningsfulle de er for hans utvikling 
og trygge dem på at deres omsorg er 
god nok, selv om det tar tid før Leo 
begynner å gi responser som bekrefter 
dette. Temaene i veiledningen hentes 
fra hverdagssituasjoner der Leo gir mot-
stridende signaler om hva han trenger 
og hva han vil, og hvor fosterforeldrene 
lett  blir usikre på om de gjør det som 
er riktig. Den praktiske veiledningen 
gis en forståelsesramme gjennom Trygg 
Bases fem omsorgsdimensjoner; til - 
gjengelighet, sensitivitet, aksept, sam - 
arbeid og tilhørighet/familiemedlemskap 
(Schofield & Beek, 2014). Det er en 
stadig balansegang mellom å gi Leo 
trygghet gjennom å ta ledelse og det å 
bekrefte og følge hans initiativ. I løpet 
av det første halvåret sees imidlertid en 
positiv utvikling i Leos evne til å ta 
imot omsorg og ivaretagelse. Samtidig 
opprettholder han reaksjoner som å 
forsvinne i sin “egen verden”, avvise 
kroppskontakt og ha kraftige sinneut-
brudd. Det blir besluttet å henvise ham 
til BUP sped- og småbarnsteam slik at 
familien i en periode kan få videobasert 
samspillshjelp og tettere oppfølging 
som et supplement til veiledningen.

Nadine - den passive og “snille” 
Nadine kommer til verden etter et 
fosterliv med eksponering for noe 
alkohol, en rekke andre rusmidler og et 
høyt forbruk av vanedannende medika-
menter. Mor har en alvorlig psykisk 
lidelse. Fra ungdomstiden er hun 
beskrevet med begrenset kognitiv 
fungering, men hun er ikke diagnosti-
sert som psykisk utviklingshemmet. 
Mor samtykker til plassering. Jenta blir 
ved fødsel beskrevet som frisk og vel - 
skapt. Med bakgrunn i at mor har vært 
rusfri siste halvdel av svangerskapet på 
grunn av tvangsinnleggelse i rusinstitu-
sjon, blir det av barnevernstjenesten 
oppfattet som uproblematisk å direkte-
plassere i en fosterfamilie med et annet 
barn i førskolealder. 

Fosterforeldrene har en seks år gam - 
mel fostersønn som strever med alvor - 

lige traumer etter vold i hjemmet. Han 
er en engstelig gutt som i liten grad 
kommuniserer egne behov. Det blir 
pro blematisert av fosterbrorens utredere 
om det er tilrådelig å velge et hjem der 
et annet barn med spesielle behov er 
plassert. Jenta er eksponert for flere rus - 
midler og kan etter hvert vokse seg inn 
i omfattende vansker. Det vil bli to 
barn med spesielle behov, en krevende 
om sorgsoppgave som fosterforeldrene 
skal klare å stå i over år. Fordi Nadine 
opp fattes som stille og “snill”, går man 
imidlertid for dette hjemmet.

 Fostermor blir raskt engstelig for 
Nadines fungering fordi hun er slapp 
og nesten bare sover. Hun er til kon-
troller ved sykehuset, som konkluderer 
med at hun er fysisk frisk. Ved under-
søkelsene er hun våken og beskrives 
som “søt og blid”. Fosterforeldrene 
synes Nadine fortsetter å ha påfallende 
sider ved sin fungering og henvender 
seg til de som utredet deres eldre 
fostersønn. Barne vernstjenesten støtter 
dette.

En poliklinisk oppfølgingsunder-
søkelse avslører at Nadine er hypo res-

pon siv, det vil si svært passiv og i lite 
kontakt med kroppen sin. Hun trenger 
mye hjelp for å være våken og opp-
merk som, samtidig som hun nesten 
ikke tål er stimulering i våken tilstand. 
Da lukk er hun verden ute og døser. For 
foster foreldrene gir det utfordringer i 
forhold til å vekke Nadine til liv, og 
samtidig ikke overstimulere henne. 

Nadines vansker er problemer som 
lett blir mer uttalt med alder, gjerne i 
form av problemer med å regulere følel - 
ser. Hun utvikler etterhvert kraftige 
humørsvingninger og får brå skrike-
anfall. Fosterforeldrene får etter den 
polikliniske utredningen hjelp i det 
lokale hjelpeapparatet og henvises til 
oppfølging hos en erfaren barnelege. 
Med en utredning som beskriver behov 
for ro og stabilisering i fosterhjemmet, 
besluttes det utsatt barnehagestart og 
frikjøp av fostermor forlenges. 

Samtidig startes samvær med mor. 
Jenta får kraftige sinneutbrudd etter 
møte med mor, sannsynligvis fordi hun 
overstimulerer barnet. Fosterbroren har 
på dette tidspunktet begynt å bli svært 
utrygg sammen med lillesøsteren sin 
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som er stor, sterk, slår og biter, mens 
han er liten, engstelig og redd. Det gir 
en familiesituasjon der fosterforeldrene 
aldri kan slippe barna av syne, heller 
ikke i eget hjem. Tilværelsen deres er 
slitsom, uten mulighet for pustepauser.

Veiledningsarbeidet med foster-
foreldrene
Nadine flyttet i fosterhjemmet rett fra 
fødeavdelingen. Hennes fosterforeldre 
har derfor ingen beredskapsforeldre å 
rådspørre eller utredning av jenta å 
støtte seg til i starten av sin omsorgs-
utøvelse. Alle jentas vansker kommer til 
syne for første gang i fosterhjemmet. I 
veiledningen er fosterforeldrene opptatt 
av hvordan de skal forstå Nadine. 
Hand ler hennes fungering om med-
fødte vansker, eller har de mistolket 
henne og bidratt til problemutviklin-
gen? 

Det veiledes på samspill og gjennom 
dette forstår de at Nadines væremåte 
kan handle om følelsesmessige behov 
hun ennå ikke klarer å formidle. Å møte 
henne med tydelig emosjonell støtte i 
tillegg til forutsigbare rammer, ser ut til 
å hjelpe. Det trengs trøst til den som er 
ute av seg, samtidig som det må for - 
midles at det ikke er lov å bite fordi det 
gjør vondt. Det veiledes også på hvor - 
dan fosterforeldrene kan bidra under 
samvær for å forsøke å skape et bedre 
møte mellom barnet og mor. En av dem 
er med henne under hele samværstiden 
og gir trøst, støtte og kroppskontakt når 
det trengs. Biologisk mor blir forklart 
hvorfor dette er bra for datteren og 
godtar det.

Med tydelig veiledning fra en varm 
og bestemt tilsynsperson og med en 
trygg tilknytningsperson tilstede, blir 
samværene mye bedre, og etterreak-
sjonene blir borte. Med utgangspunkt i 
den polikliniske utredningen, kontakt 
med barnelege, og påtrykk fra veileder, 
blir jenta henvist videre til utredning 
ved habiliteringstjenesten. En bred 
utredning iverksettes for å avdekke om 
også medfødt syndrom e.l. er med å 
prege jentas fungering og utvikling. 

Johanne - den svært sanseváre
Johanne blir født drøye to måneder for 

tidlig. Mor oppdaget graviditeten i uke 
16. Frem til da har hun et blandings-
misbruk med narkotika, piller, og noe 
alkohol. Mor sier hun sluttet å drikke 
da hun oppdaget graviditeten, men at 
hun fortsatte å ruse seg, hovedsakelig 
på amfetamin og hasj. Hun ble forsøkt 
tvangsinnlagt for beskyttelse av det 
ufødte  barnet, men rømmer utenlands 
fram til fødsel.

Johannes mor forlater barselavdel-
ingen og vender tilbake til rusmiljøet. 
Johanne utvikler i løpet av sine første 
levedøgn abstinenser. Hun sover kun 
halvtimer av gangen, gulper mye, har 
sitringer i armer og hakeparti. Hun 
begynner å gråte ved forsøk på blikk- 
kontakt. Hun må mates i et stille rom 
med dempet lys, stramt pakket i et 
babyteppe. 

Johanne får en erfaren beredskaps-
mor som tar del i omsorgen for henne 
allerede på sykehuset. I samarbeid med 
psykolog i teamet videreutvikles be - 
hand lingsomsorgen ut fra hvordan 
Johanne viser at hun har det. Etter et 
par måneder i beredskapshjemmet fin - 
ner man fosterhjem til Johanne, og tre 

måneder gammel plasseres hun i en 
fam ilie med tanke på adopsjon.   

Beredskapsmor overlapper behand-
lings omsorgen jenta trenger til foster-
foreldrene. Sammen går de igjennom 
alle små detaljer som kan bidra til å 
gjøre hverdagen litt lettere for henne. 
Det handler om hvor i leiligheten de 
bør sitte for å gi henne mest ro når hun 
skal spise, hvilken type dyne hun bør 
sove med og hva slags belysning de bør 
ha over stellebordet. De tilbringer timer 
i fellesskap der beredskapsmor viser 
dem i praksis hvordan Johanne signali-
serer velbehag og misnøye. Dette gjør 
det mulig for fosterforeldrene å være i 
forkant av problemene, og de handler 
inn blendingsgardiner og installerer lys - 
dimmere. Fosterforeldrene fortsetter å 
tilrettelegge hverdagen utfra det de har 
lært og forstått om behandlingsomsorg 
for Johanne. De ser at små unntak fra et 
rolig og skjermet hjemmeliv, som for 
eksempel å ta buss, gå i butikk eller ha 
besøk gjør jenta urolig, og at hun i 
timer etterpå kan streve med dårlig 
søvn, gråt, rask pust og vansker med å 
spise. Samtidig erfarer de at skjerm-
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ingen hjelper og at barnet etter hvert 
tåler litt mer. 

Veiledningsarbeidet med foster-
foreldrene
Veiledningen handler i stor grad om å 
bekrefte den omsorgen de allerede gir, 
og hjelpe dem til å føle seg trygge i å 
“oversette” hvilke behov hun har for 
skjerming og tilrettelegging etterhvert 
som hun blir eldre og i større grad skal 
tilvennes omverdenen. Etterhvert hand - 
ler veiledningen mer om å balansere det 
å utsette henne for nye og, for henne, 
krevende situasjoner opp mot behov for 
rutiner, nok hvile, rolige dag er, osv. 
Johanne er en sosial og utadvendt liten 
jente som vil langt mer enn hva hun 
faktisk tåler. Fosterforeldrene er flinke 
til å vurdere hennes tåleevne, og velger 
å sette grenser, selv om det betyr at de 
av og til blir oppfattet som overbeskyt-
tende. Oppfølgingsundersøkelser av 
jenta viser en positiv utvikling på alle 
områder og barnevernstjenesten setter i 
gang med adopsjonsforberedelser. 

Et ønske for framtidig 
oppfølging av fosterbarn og 
deres nye familier
 Vår anbefaling etter noen år i feltet er å 
prioritere veiledning til alle fosterhjem i 
det første plasseringsåret, og i senere 
faser der overganger og endringer hos 
barnet, eller i familien, kan gi nye ut - 
fordringer. Slik vi ser det, bør dette 
være en rettighet alle fosterbarn har, 
uavhengig av bosted og kommunetil-
hørighet. 

I denne artikkelen har vi valgt å 
fokusere på at det å plasseres i foster -
hjem tidlig, ikke betyr fravær av utvik - 
lingsvansker. Det hviler et stort ansvar 
på fagmiljøer og politikere i forhold til å 
sikre god oppfølging av alle barn i 
foster hjem. Kompetanseheving og 
ressurstilgang er nødvendig. Å sørge for 
at flytting til fosterhjem blir så vellykket 
som mulig, er betydningsfullt for barnet 
det gjelder, fosterforeldrene, andre barn 
i familien og på sikt for samfunnet. 

Det skjer en reorganisering av fam i - 
li en når det nye barnet kommer, enten 
det er stort eller lite. I den “nye fam i - 
 li en” skal alle ha mulighet for å trives og 

få utviklingsstøtte. For at så skal skje, er 
det nødvendig å vite mest mulig om 
fosterbarnets historie og de utviklings-
messige konsekvenser omsorgssvikten 
har gitt. Utredning av barn som skal 
flytte i fosterhjem, gir mulighet for et 
gjennomtenkt valg av fosterhjem, og 
bidrar til at veiledning ut fra barnets 
reelle fungering og behov kan komme i 
gang raskt. 

Å åpne hjemmet og hjertet sitt for et 
barn som trenger nye foreldre er et 
modig valg. Det er også et valg som 
gjøres før man vet hvordan det egentlig 
vil fungere, fordi ingen på forhånd kan 
vite hvordan det er å være foreldre til 
akkurat dette barnet. 

Statistikk og forskning viser at det er 
de yngste fosterbarna som klarer seg 
best, spesielt de som blir adoptert. Det 
setter fosterforeldrene juridisk i fører -
setet, de får reell myndighet til å be - 
skytte barnet. I NOU 2012: 5: ”Bedre 
beskyttelse av barns utvikling”, tas det til 
orde for økt bruk av adopsjon som 
barnevernstiltak. Også for eldre barn og 
barn som forblir fosterbarn, er gode 

rammebetingelser viktig for hvordan 
det vil gå. God tilrettelegging av sam - 
vær, der det er mulig, og å slippe å delta 
i samvær når det er alvorlige etter-
reaksjoner, er viktig. Det samme er 
sjeldne saksbehandler- og tilsyns fører-
bytter, tidlig utredning, lett tilgang til 
BUP og PPT, samt god veiledning over 
tid. 

Alle som er inne i bildet må aner-
kjenne den viktige oppgave det er å 
være foreldre til et barn som har måttet 
flytte. Fosterforeldre skal føle eierskap 
til barnet og gå gjennom ild og vann for 
ham eller henne. Et slikt engasjement er 
det som gir de mest vellykkede foster-
hjemsplasseringene (Dozier & Lind-
hiem, 2006). En slik emosjonell inn - 
vestering må tillates, understøttes og 
applauderes. Når noen i systemet glem - 
mer det, må vi som er fagpersoner i 
feltet målbære det på barnet og foster-
familiens vegne. ”Når samfunnet tar 
omsorgen, skal ikke barnet ta reg ning en” 
(Sjøvold & Furuholmen, 2015, side 
299).
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