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Fosterforeldres egne 
barn
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Av Vigdis Bunkholdt, psykolog•	

Mange	fosterfamilier	–	faktisk	de	fleste	–	har	egne	
barn når de blir fosterfamilie. Tradisjonelt har det 

meste av oppmerksomheten gått til fosterforeldrene 
både når det gjelder forberedelse til og veiledning i 

fosterhjemsarbeidet. Men egne barn blir, på sin 
måte, kanskje like mye berørt som foreldrene av at 

familien tar imot fosterbarn. Derfor skal de ha sin del 
av oppmerksomheten og støtten. For at dette skal bli 

til hjelp må vi vite noe om hvordan det virker å få 
fostersøsken. Det er tema for denne artikkelen.



«Av og til har jeg lyst til å binde 
ham fast i tauet til bikkja mi 
utenfor huset, slik at jeg får snakke 
litt alene med mora mi. Han finner 
alltid på noe som gjør at hun må 
slutte å snakke med meg.»

«Å få lov til å gi dem noe som de 
liker, og som de ikke har fått før 
– noe vi andre tar som en selv-
følge.»

«Jeg ble glad i henne.»
 (Fra Bunkholdt, 2005, 2007, 2010.)

Disse sitatene viser at det er både greit og 
ugreit å bli søster eller bror til et fosterbarn. 
Mange synes det er både hyggelig og spen - 
nende, andre synes fosterbarnet tar for mye 
tid og oppmerksomhet, og at det gjør ting 
som de selv aldri ville fått lov til av 
foreldrene sine.

I denne artikkelen skal vi ta opp noen av 
de spørsmålene som reiser seg når barn får 
fostersøsken. Et tilgrensende spørsmål først:

Bør fosterforeldre ha egne 
barn?
Ja, det trodde en før. Den viktigste årsaken 
var da at foreldrene hadde fått erfaringer 
med oppfostring og oppdragelse, og visste 
noe om hva en kan vente seg når en skal ha 
ansvar for barn. Dette er selvsagt god 
ballast å ha med seg i fosterforeldreoppga-
ven.

Haviks studie fra 2007 viser at de fleste 
fosterfamilier har egne barn, bare 17 prosent 

av fosterfamilier er barnløse. Forskningsmes-
sig er det imidlertid ingen sammenheng 
mellom det å ha egne barn og å lykkes som 
fosterforeldre (Egelund 2006). Tvert om, er 
det funnet at plasseringer hos barnløse ofte 
er vellykkede (Havik 2007).

Forberedelse til å få fostersøsken
Når en familie bestemmer seg for å ville bli 
fosterfamilie, blir foreldrene invitert til 
rekrutterings- og opplæringskurset PRIDE. 
Men alle i en familie blir berørt og får endret 
livet sitt når de får fosterbarn. Derfor må 
barna få være med i diskusjonen om hvorvidt 
familien skal bli fosterfamilie. I Højers studie 
sa 62 prosent av egne barn at de hadde vært 
med på å ta beslutningen (2003). Det er fint 
når det er slik. Men de voksne må være 
tydelige på at det er de som har ansvaret for 
den endelige beslutningen. For det første kan 
ikke barn overskue konsekvensene av en slik 
beslutning. For det andre: Hvis barn føler 
seg ansvarlige kan det senere bli for vanskelig 
for dem å fortelle foreldrene om det de synes 
er problematisk. De kan føle skyld for ikke å 
strekke til hvis det ikke går bra, særlig når de 
vet at fosterbarnet har hatt det vanskelig. 
Barnevernstjenesten må fokusere på dette 
både i forberedelsene av fosterfamilien og i 
oppfølgingen.

Et spørsmål som reiser seg, er hva og 
hvor mye barna i familien skal få vite om 
fosterbarnet – om problemer og om 
bakgrunn. Og mange fosterforeldre lurer på 
hvordan taushetsplikten skal brukes i 
forhold til deres egne barn. I den nåvæ-
rende fosterhjemsavtalen (fra Barne- og 
familiedepartementet 1999) sies det at 
barnevernet er forpliktet til

I samråd med foreldre og fosterforeldre å 
drøfte hvilke opplysninger om fosterbarnet 
som kan gis til fosterforeldrenes familie.

Et annet sted står det at fosterfamilien 
skal få «all nødvendig informasjon» om 
fosterbarnet. Hva er nødvendig? Ja, hensik-
ten med slik informasjon er at en skal vite 
så mye at en kan forstå noe av fosterbarnets 
reaksjoner, kunne se det som skjer på 
bakgrunn av fosterbarnets erfaringer og 
bakgrunn. Regelen er at jo mer en vet og 
forstår, desto enklere blir det å forholde seg 
til reaksjoner på en rasjonell måte. Det 
gjelder både for fosterforeldrene og for 
fosterfamiliens egne barn. Både Høyer og 
Nordenfoss’ studie fra 2006 og Heggdals-

viks fra 2007 viser imidlertid at egne barn i 
familien har savnet å få mer informasjon 
om fosterbarnet før det flytter inn, og at de 
ikke alltid fikk hjelp og støtte til å forstå 
fosterbarnets atferd (Sundt 2010). Men 
hvilken informasjon bør de få og av hvem? 
Sarah, 17 år, sa det slik:

Du må bli fortalt så mye som 
mulig, og foreldrene dine må fortelle 
deg så mye som mulig, for de bare 
sårer deg ved å ikke fortelle. Det 
gjør enda mer vondt dersom du får 
vite av ditt fostersøsken at det har 
blitt seksuelt misbrukt. Dersom 
foreldrene mine hadde fortalt det, 
hadde det vært lettere å akseptere.

 (Fra Sundt 2010)

Sarah var 17 år og moden for å ta imot og 
fordøye svært sensitiv informasjon. Kan en 
fortelle 8-åringen det samme? Ja. Det som er 
viktig er ordene som blir brukt og at både 
saksbehandler og foreldre passer på å følge 
opp 8-åringen for å sikre at hun eller han har 
forstått det som blir sagt og å fange opp 
tanker og følelser som kan komme etter hvert.

Det må være individuelt hvor mye og 
hva som skal sies i den enkelte saken, men 
hovedregelen må være at jo mer fosterforel-
drenes egne barn vet og forstår, desto 
enklere er det for dem å forholde seg til 
fosterbarnet. Den erfarne fostermoren 
Helle Sandvik sier at regler for taushetsplikt 
er neppe ment slik at barn skal få det 
vanskeligere (Sandvik 2002).

Til slutt skal det sies at selv om barn vet 
nok til å kunne forstå en annens atferd, så 
betyr ikke det at de klarer å forholde seg 
forstående og rasjonelt når det stormer 
rundt dem. Også vi voksne kan «miste 
hodet» når pågangen blir stor. Fordelen 
med informasjon, er at når stormen har lagt 
seg, kan foreldrene hjelpe eget barn til å 
sette atferden i perspektiv av den informa-
sjonen de deler.

Oppfølging underveis
Når fosterbarnet er kommet i huset har 
fosterfamilien som kjent krav på veiled-
ning. Veiledning skjer oftest til fosterforel-
drene alene mens foreldrene må snakke 
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med egne barn og hjelpe dem med de 
daglige problemene som oppstår underveis. 
Men også barnevernstjenesten har en jobb å 
gjøre. Fosterfamiliens egne barn skal tas 
med i den løpende veiledningen når 
temaene berører dem selv.

Hva ønsker foreldre for barna sine på 
dette området? En fostermor sa det slik:

Jeg har hele tiden savnet større 
fokusering på egne barn i hele denne 
prosessen, da det har oppstått en 
del problemer. Det blir ikke fokusert 
på deres problemer før jeg har 
kjempet en stund for det

 (Havik 2007)

Haviks studie fra 2007 viser at når forhol-
det mellom egne barn og fosterbarnet blir 
dårlig og foreldrene blir tilstrekkelig 
bekymret for hvordan fosterforholdet virker 
på egne barn, så er dette en viktig grunn til 
at forholdet sies opp. Dette viser hvor 
viktig det er å sørge for at egne barn får den 
hjelpen og støtten de trenger for å stå løpet 
sammen med sine foreldre. Haus har vist at 
det er et sterkt behov for å skape fora hvor 
barn og ungdommer som har fostersøsken, 
kan treffes for å støtte hverandre og 
utveksle erfaringer (Haus 2005). Se også 
Norsk Fosterhjemsforenings brosjyre 
«Hjelp! Jeg skal få et fostersøsken» (Johans-
son 2005).

Hva sier barna selv om sine 
behov?
I en svensk studie viste Ingrid Højer (2003) 
at 75 prosent av hennes respondenter hadde 
et svært godt eller godt forhold til sine 
fostersøsken, og 47 prosent sa at fosterbar-
net var helt som alminnelige søsken.

Fostersøsken ses på som en 
berikelse, og det er alltid liv og røre.

Højer og Nordenfoss har vist at egne 
barns forhold til fostersøsken er sammen-
satt, selv om de fleste opplevde det som 
overveiende positivt (Højer og Nordenfoss 
2006, sitert i Havik 2006). Så hva er 
problemene?

Mange studier har vist at egne barn 
synes det er vanskelig når fosterbarnets 
atferd avviker fra det de selv synes er 
akseptabelt og rimelig (Part 1993). Det er 
også vanskelig at det blir mangel på tid og 

oppmerksomhet fra foreldrene (Havik 
1996b og Højer 2003). Å måtte avstå fra 
aktiviteter en er vant til å være med på, kan 
også oppleves som belastende, likeså kan 
det bli vanskelig hvis fosterbarnet snakker 
nedsettende om fosterforeldrene eller lyver 
om forholdene i fosterhjemmet. Se 
nærmere om disse problemene i Bunkholdt 
2010 og Sundt 2010.

Hva kan foreldrene gjøre?
Fosterforeldre behøver ikke å bruke så 
mange ord for å forklare sine egne barn 
hvorfor fosterbarnet oppfører seg som han 
eller hun gjør, eller hvorfor familielivet er 

blitt annerledes. Mange ord og mye tid kan 
oppfattes som forsøk på å unnskylde 
fosterbarnet, og at hovedfokuset deres alltid 
er å støtte og forstå fosterbarnets side av 
saken. I en slik prat mellom barn og 
foreldre er det viktigere å fokusere på egne 
barns opplevelse av situasjonen, og å støtte 
og trøste når noe er vanskelig.

Fosterforeldre skal heller ikke trøste barna 
på måter som virker som om de undervurde-
rer eller avviser opplevelsene deres. Eksem-
pler: «Det er vel ikke fullt så galt, vel?» «Skal 
vi ikke heller lete etter noen flere lyse sider?» 
«Det blir sikkert mye bedre snart.»

Fosterforeldre skal ikke være for raske til 
å foreslå løsninger på vanskelige situasjoner. 
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Det kan gi deres egne barn inntrykk av at de 
ikke kan tenke selv og ikke klarer å komme 
med forslag selv. Fosterforeldrene bør i stedet 
drøfte de vanskelige situasjonene med sine 
egne barn, og lete etter barnas forslag til 
løsninger før de presenterer sine egne.

Sandvik (2002) refererer råd som 
fosterforeldre ga på et møte:
•	 Snakk	med	barna	om	hva	det	innebærer	

å være fosterfamilie, og senere om 
hvorfor akkurat dette barnet kom til 
denne familien.

•	 Forbered	ungene	på	at	det	kan	bli	proble-
mer, og at ikke alle vil trives med dette 
hele tiden.

•	 Hjelp	egne	barn	med	konfliktløsning,	ikke	
vent til problemene blir permanente.

•	 Ha	tid	og	rom	til	egne	barn,	la	også	
søsken få tid til hverandre. Ivareta egne 
barns særinteresser.

•	 Sett	ord	på	hva	dere	føler	for	deres	egne	
barn. La barna få vite at de er unike for 
deg.

Dette er gode råd fra dem som vet hvordan 
det fungerer i det daglige og dermed har 
kunnskaper som barnevernstjenesten kan ta 
med i arbeidet med fosterfamilier. Samtidig 
må vi huske på hvor forskjellige barn er, 
slik at vi avpasser grad og måte i hjelpen til 
det enkelte barnet. Foreldrene er de som 
vet best hva deres egne barn tåler.

Ikke alle egne barn trenger like mye 
hjelp fra foreldrene sine. En jente sa at 
moren hennes ikke behøvde å være så 
bekymret for henne, for hun hadde en god 
venninne som hun pratet mye med, og det 
var i grunnen greit sånn.

Egne barn kan være usikre på hva de 
kan fortelle til andre om fostersøskenet sitt. 
Både som forberedelse og i den løpende 
veiledningen bør saksbehandler drøfte dette 
med foreldrene og med barna.

Om forhold og følelser: Likhet 
eller forskjellsbehandling?
De følgende avsnittene er hentet fra 
Bunkholdt 2005.

Er det riktig og mulig å sikre at egne 
barn og fosterbarn blir nøyaktig likt 
behandlet? Det er mange underspørsmål 
som reiser seg. Her skal vi ta opp noen av 
dem.

Et område hvor det kan bli forskjellsbe-
handling er fordelingen av materielle goder. 
Når fosterbarnet skal flytte inn i familien, 
opplever egne barn kanskje at de må bytte 
rom, eller at et rom blir pusset opp for det 

nye barnet. Rommet fylles med møbler og 
annet utstyr og barna blir delaktige i 
forberedelsene. De kommer opp i situasjo-
ner der det nye barnet får ting de selv lenge 
har ønsket seg. Dette er svært annerledes 
enn å forberede babyutstyr til egne søsken.

Etter innflyttingen får fosterbarna nye 
klær og nytt utstyr til fritidsaktiviteter. 
Årvisst kommer dobbelt sett med gaver og 
gjerne to feiringer av jul og fødselsdager. I 
tillegg kommer alle de gavene fosterbarna 
får ved besøk av eller hos sine foreldre.

Egne barn er ofte opplært til å yte en 
innsats eller å spare hvis de ønsker seg noe. 
De arver utstyr og klær av hverandre og 
lærer å akseptere at ikke alt de får er nytt. 
De har også lært å være forsiktig med og å 
ta vare på materielle verdier. At fosterbarn 
får så mye nytt, kan skape sjalusi. Også det 
at fosterbarn kan behandle ting skjødesløst 
eller ødelegger ting i sinne, blir ofte 
ubegripelig for dem. Hvis de også får erstat-
ning for skaden, kan det være svært 
vanskelig å forklare dette for egne barn.

Fosterforeldre som prøver å skape helt 
like materielle forhold for egne barn og 
fosterbarn, kan havne i en situasjon som er 
like umulig som den er uhensiktsmessig.

Vi liker ikke forskjellsbehandling,
sier en del egne barn.

Vi vet at mange foreldre overøser barna 
sine med gaver når de treffes på samvær. 
Ofte er de fortvilte over å ikke ha barnet 
hos seg, og blir klossete fordi de ikke vet 
hvordan de skal uttrykke sin kjærlighet. 
Noen mener kanskje at barnet må føle seg 

avvist siden det måtte flytte. Så vil de prøve 
å gjøre godt igjen, og siden de ikke er 
sammen på vanlig måte og kan vise i 
hverdagen at de er glad i barnet, kan det 
være fristende å gjøre det ad materiell vei. 
Så blir det gaver og is og brus utover det 
fosterfamiliens egne barn får.

Det er vanskelig å være den som ikke 
får, men lettere og mer forståelig om det 
blir forklart. Foreldre trenger å forstå og 
tåle den sårheten som egne barn kan føle, 
og forklare hvorfor. Barna trenger i alle fall 
ikke å tro at det er fordi de ikke er bra nok 
at det er andre regler for dem enn for 
fosterbror eller -søster.

Som avslutning på dette avsnittet kan vi 
med Sandvik (2002), si at

barn tar forskjellsbehandling ille opp 
når den ikke blir forklart.

Skal eller kan fosterbarn og 
egne barn ha samme status i 
familien?
Mange fosterforeldre forsøker å likestille 
egne barn og fosterbarn, ikke bare når det 
gjelder materielle forhold, og noen anklager 
seg selv for å ikke klare det helt og fullt. La 
oss se hvordan egne barn selv stiller seg.

Barna i fosterfamilier vil vite at de er 
unike for sine foreldre. En sa det slik:

Jeg vil være penest, flinkest, best. 
Ikke for at fosterbarnet er dårligere, 
men for at det er min mamma. 

(Sandvik s.o.)



Vi kan skille mellom forskjellige grupper 
fosterbarn. Jo tidligere barnet kommer til 
fosterfamilien og jo lengre det blir der og 
med utsikt til å skulle ha hele sin barndom 
der, desto mer burde fosterforholdet nærme 
seg det en norsk forsker kaller for pseu-
doadopsjon (Midjo 1997). Det betyr at 
fosterbarnet har sin hovedtilknytning og sin 
tilhørighet til fosterfamilie og miljø, med 
egne foreldre som mer fjerne skikkelser. 
Om man får til dette, beror blant annet på 

hva slags samværsordning som blir vedtatt. 
Hvis fosterbarnet har liten kontakt med 
sine foreldre og får sin tilknytning til 
fosterfamilien, har vært der eller skal være 
der lenge, burde det ikke være særlig 
forskjell på egne barn og fosterbarn. Men 
når fosterbarnet har tett og varig kontakt 
med sine foreldre, da får det nødvendigvis 
en noe annen status i fosterfamilien, noe 
som kan gi rom for større forskjellsbehand-
ling. Dette fordi det sendes ut tydeligere 

signaler om at fosterfamilien deler barnet 
med andre, at det finnes andre foreldre der 
ute som har sin relativt store del av barnet 
og som har noe å gi i tillegg til det fosterfa-
milien gir.

Dermed har egne barn en annen status 
og forskjellsbehandling blir naturlig. Ikke 
ved at fosterforeldrene ikke bryr seg 
ordentlig om fosterbarnet, og reserverer seg 
når det gjelder varme og omsorg. Heller 
ikke ved å åpenlyst favorisere egne barn ved 
å gi fosterbarnet dårligere klær eller mindre 
hjelp eller være mindre kjærlig. Men ved å 
forsikre egne barn om at de er spesielle ved 
at de nettopp er egne barn. I et familieliv 
vil det alltid kunne gis anledninger til å 
snakke alene med egne barn og det er da 
dette kan komme på dagsordenen. Foster-
barnet er i en annen livssituasjon enn egne 
barn, og det er det ingen grunn til å dekke 
over. Tvert imot, så vil taushet kunne 
bringe med seg større usikkerhet fordi 
ingen av partene får klarhet i sin situasjon. 
Ved ordsetting blir forskjellen i status 
bekreftet og forklart på en akseptabel måte.

Dette betyr at det er lov til å gjøre 
forskjell på egne barn og i alle fall noen 
fosterbarn. Det er viktig å gi egne barn 
forståelse av at de og foreldrene har noe 
helt spesielt sammen. Det er så mange 
måter å være glad i på – vi snakker om å 
være glad i som om det alltid betyr det 
samme, men det gjør det ikke. Fosterforel-
dre må forklare både egne barn og foster-
barn at fosterbarnet har to familier, og at 
fosterfamilien (vanligvis) ikke skal ta den 
andre familiens plass fullt og helt.

Svaret på spørsmålet om, og eventuelt i 
hvilken grad, fosterforeldres relasjon til og 
følelser for egne barn og fosterbarn kan 
eller skal være like, må bli nyansert. Jo 
tidligere barnet kom til fosterfamilien, hvor 
lenge det skal være og hva slags forhold det 
har og skal ha til sin opprinnelsesfamilie er 
de viktigste faktorene som avgjør dette.

Samme oppdragelsesform for 
alle barna i familien?
Et annet nødvendig spørsmål er om en kan 
bruke samme oppdragelsesform overfor 
fosterbarn som overfor egne barn. Oppdra-
gelse er jo så mye, det er både noen 
overordnede tanker foreldre har om hva 
som er god oppdragelse og omsorg og noen 
helt konkrete måter å reagere på i forskjel-
lige situasjoner. Noen slike overordnede 
holdninger skal være like overfor egne barn 
og fosterbarn, for eksempel at foreldrene 
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ikke skal slå eller på andre måter bruke 
fysisk eller psykisk vold i oppdragelsen, 
ikke nedvurderer barn, ikke latterliggjør 
dem. Men når det kommer til hvordan en 
takler forskjellige situasjoner med barna i 
løpet av dagen, ja, så kommer det helt an 
på hvilke barn vi snakker om. Vanlige 
søsken er forskjellige; en er robust og 
utadvendt og prøver stadig ut grenser, mens 
en annen er mer tander og holder seg uten 
særlige protester innenfor de grensene 
foreldrene setter. Foreldre må ofte bruke 
noe mer robuste midler overfor den første 
enn overfor den siste. Hvis det oppleves 
som urettferdig, så må foreldre og barn 
snakke ordentlig om det, og så må en tåle 
at barna synes en er urimelig.

På samme måte er det med egne barn og 
fosterbarn. Det som kommer til når det 
gjelder fosterbarn, er at de ofte har skader 
som gjør at de har vanskelig for å lære og å 
la seg styre av de reglene som egne barn 
tilegner seg uten store problemer – om enn 
med normale protester. De fleste barn 
henter etter hvert familiens og andres regler 
inn i seg og styrer seg selv ved hjelp av dem, 
det som en kan kalle for å være indrestyrt. 
Erfaringer viser at mange fosterbarn strever 
med dette, og trenger hyppige og konse-
kvente instrukser om hvordan de skal 
oppføre seg og reagere, selv etter lang tid i 
fosterhjemmet. Dette kan kalles å være 

ytrestyrt. Det kan handle om de små 
bagatellene som hvordan man sitter ved 
middagsbordet eller hvordan man reagerer 
når verden går en imot. Fosterforeldre må 
være forberedt på å bruke andre midler enn 
det de er vant med i forhold til egne barn. 
De må også være mer konsekvente og mer 
utholdende enn de kanskje er vant til.

En del av disse barna strever veldig med 
å kontrollere hvordan de uttrykker følelser, 
spesielt er sinne og skuffelse vanskelige 
følelser å få kontroll over. De kan få 
langvarige og kraftige raserianfall som følge 
av det vi synes er bagateller, og dette kan 
være daglig kost. Mens egne barn gradvis 
lærer seg å kontrollere vanskelige følelser og 
å uttrykke seg akseptabelt, kan mange 
fosterbarn fortsette med sine voldsomme 
utfall lenge etter innflyttingen. Da sier det 
seg selv at reaksjonene overfor fosterbarnet 
må være annerledes enn overfor egne barn.

Kanskje er likevel ikke dette det 
vanskeligste? Det er jo lett å synes synd på 
et barn som har gjort mange vonde 
erfaringer. Da kan fosterforeldrene falle for 
fristelsen til å overbeskytte og gi mer etter 
for fosterbarnet enn de gjør overfor egne 
barn. Da har egne barn grunn til å reagere 
og foreldrene grunn til å være på vakt. Det 
er viktig for både fosterbarnet og for egne 
barn å ikke gi etter for fristelsen til å strekke 
seg for langt.

Hvis dette kommer opp som tema, er 
det nødvendig å sette ord på at, visst er 
dette trist og visst kunne en ønske det 
annerledes. Og så må fosterforeldre gjøre 
det klart for fosterbarnet hvorfor de velger å 
behandle henne eller ham som de gjør. Gir 
en etter, kan dette utvikle seg til å bli et 
velkomment pressmiddel som etter all 
sannsynlighet tar fra fosterbarnet mulighe-
tene for å utnytte det hun/han har av 
ressurser.

Noe av det samme gjelder for fosterfor-
eldrenes egne barn. Også de kan komme til 
å føle medlidenhet med fosterbarnet, som 
har hatt det vanskelig. Medlidenhet er ikke 
farlig i seg selv, med mindre det fører til at 
en strekker seg – kanskje for langt. Over tid 
kan det skape både skuffelse og irritasjon. 
Egne barn må få vite og få støtte til at det 
ikke bare er lov, men både nødvendig og 
sunt for dem selv og for fosterbarnet at de 
setter grenser og sier nei.

Avslutning
Å ta imot fosterbarn er en berikelse og ofte 
en stor utfordring for de fleste familier. Det 
gjelder alle i familien, ikke minst fosterfor-
eldrenes egne barn. Vi vet noe, men ikke så 
mye presist fra forskning hvordan det er å 
få fostersøsken, men vi har mange erfarin-
ger fra praksis.
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Noen trives godt og blir glad i foster-
søsknene sine, andre sliter med forskjellige 
problemer som dukker opp.

For alle gjelder det å få være med i 
forberedelsene til å bli fosterfamilie og like 
viktig er det å bli hørt og få råd og hjelp 
underveis. Egne barn skal sees og høres like 
godt som de andre partene i en foster-
hjemsplassering! Barneverntjenesten har en 
jobb å gjøre her, men ofte blir det foreldrene 
selv som hjelper og støtter barna sine.

Viktige og vanskelige spørsmål er 
hvilken rolle fosterbarnet skal ha i familien 
i forhold til egne barn og om fosterbarnet 
skal behandles og oppfostres nøyaktig som 
dem. Dette er spørsmål som krever 
nyanserte svar. Som så mye i barnevernet 
finnes det ikke fasitsvar; det kommer an på 
fosterbarnets alder ved flytting, på forhol-
det til opprinnelsesforeldrene og på hvor 
lenge fosterbarnet skal være i fosterhjemmet 
– for å nevne noe.

Alle ønsker at en fosterhjemsplassering 
skal vare så lenge den er ment å vare og at 
alle parter får utbytte og glede av den. Det 
er mange brikker som skal falle på plass for 
at det kan skje – her har vi vært inne på 
noen av dem.
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