
 

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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?
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.

Grensesetting eller tvang?

Innledning
Mange skilte foreldre opplever det 
som vanskelig å sette grenser for 
felles barn når det ikke er enighet 
eller lik praksis mellom foreldrene. 
De fleste barn vil utnytte en slik 
situasjon til sin fordel. Det man 
ikke får gehør for hos den ene, kan 
man gå til den andre og prøve å få 
gjennom. Noen barn vil være til - 
bøyelige til å spille ekstra på en slik 
uenighet.

Fosterforeldre er på mange måter 
i samme situasjon som skilte for - 
eldre, men de skisserte problemene 
vil kunne arte seg som enda vanske-
ligere å forholde seg til for denne 
gruppe foreldre. Det sier seg selv. 
For det første bor ikke barnet sam - 
men med den som har rollen som 
overforelderen, det vil si saks be-
handler i barnevernet. Det betyr at 
overforelderen ikke opplever barnet 
i de situasjonene det skal settes 
grenser for, men likevel er det barne - 
verntjenesten som bestemmer. For 
det andre har barnet sine opprinne-
lige foreldre som kanskje også er på 
banen med sine synspunkter. Noen 
foreldre spiller disse synspunktene 
inn mot fosterforeldrene, noen mot 
barnevernstjenesten, noen mot barnet. 
Midt mellom alle disse aktørene, 
står barnet og kan bli både forvirret 
og opprørsk. Det er forståelig. 

Det som også spiller inn på grense - 
settingen, er at alle fosterbarn har 
opplevd vanskelige oppvekstforhold, 
mange grov omsorgssvikt og traum - 
er. Det vil være naivt å tenke at dette 
ikke gjør noe med barnet. For 
eksemp el vil det være mange foster - 
barn som har behov for å teste ut 

grenser. Hvor langt kan jeg gå? Hvor 
langt er fostermor eller fosterfar 
villig til å strekke seg for meg? 
Mener de det de sier? Dette kan 
henge sammen med at de tidligere 
har opplevd utydelige voksne, eller 
at de har hatt det grenseløst og 
ønsker at dette skal fortsette. Det 
barnet kjenner er ofte det som fram - 
står som det trygge, selv om det 
ikke er bra for barnet. 

Som om ikke dette var nok, så 
har fosterforeldre også med seg sine 
sårbarheter i møtet med barnet. 
Dette er det lett å glemme i alt fokus 
som barns sårbarheter får. 

Biologiske barn er også en aktør i 
fosterhjemsplasseringen som det er 
lett å glemme. De har også med seg 
sårbarheter i sin relasjon til det nye 
barnet i familien. De biologiske 
barna har den fordel at de har fått 
grensene inn litt etter litt opp gjen - 
nom oppveksten. Fosterbarna deri - 
mot dumper rett inn i familiens 
regler som sannsynligvis er helt 
annerledes enn det de har opplevd 
tidligere. 

At det er vanskelig med grense-
setting for fosterbarn, er noe vi ser 
gjennom rådgivningstjenesten. Her 
er to samtaler vi har hatt siste året 
som viser dilemmaene som foster-
foreldre står i når det gjelder å sette 
grenser.

Første henvendelse
Vi er i en ganske fortvilet situasjon 
fordi fosterdatteren vår på 14 år ikke 
lenger vil høre på oss. Hun har bodd 
hos oss i to år, og i disse årene har vi 
opplevd henne som en forholdsvis 
harmonisk unge. Vi ble positivt over  

Fosterforeldrerollen er spesiell på mange måter. 
Ikke bare har fosterforeldre en overforelder som 
har det avgjørende ordet i det som gjelder barnet, 
men også er forholdet mellom foreldre og foster-
barn spesielt. Det første fører på mange måter til 
det siste.
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rasket fordi alt gikk så fint helt fra start  
en. Etter hvert som hun har blitt «varm 
i trøya» har ting endret seg. Hun lurer 
oss, og setter min mann og meg opp mot 
hverandre. Hun har klaget til saksbe
handler over at hun har det så strengt at 
hun ikke vet om hun orker å bo her 
lenger. Vi ble helt sjokkert da vi hørte 
dette, for vi opplever ikke situasjonen 
som kritisk på noen som helst måte. Vi 
prøver bare å sette vanlige grenser for 
henne, for eksempel at hun ikke får se tv 
og bruke mobiltelefonen etter kl 21.30 
på kvelden. Det er ca 1 time før hun 
skal legge seg. Hun sier at det bare er 
hun som har det slik, og at vi ikke har 
lov til å nekte henne dette. Vi har sett at 
de gangene hun har fått fritt spillerom, 
så har hun ikke klart å sette sine egne 
fornuftige grenser. Derfor er vi nødt til å 
gjøre det på den måten at vi tar telefon
en fra henne når tiden er inne for å 
begynne nedtrappingen for natten. Hva 
er mest fornuftig å gjøre i den situasjon
en vi er i.

Svar: 
Vi leser gjennom linjene at dere oppfør - 
er dere som vanlige foreldre som ønsk - 
er det beste for barnet deres og derfor 
setter dere noen grenser. Det er slik 
det skal være! Dere skriver blant annet 
at dere «begynner nedtrappingen», noe 
som høres fornuftig ut. Dere vil at hun 
skal få en god avslutning på dagen, sam - 
tidig som hun roer seg ned mot nattens 
søvn. Dette er noe som foreldre flest 
burde være opptatt av. 

Det er ikke noe annerledes med 
fosterbarn enn med andre barn – de 
trenger grenser – og de trenger en god 
natts søvn. Noen ganger kan de trenge 
annerledes grenser eller flere grenser 
enn de andre barna i familien. Det kan 
gjøre det vanskelig. Det som da er vik - 
tig, er å forklare hvorfor man må sette 
akkurat disse grensene. At man ikke gjør 
det for å være firkantet eller vanske lig, 
men fordi man bryr seg om barnet og 
ser at det på dette tidspunktet er best for 
barnet med akkurat slike grens er. Det 

skaper trygghet i barnet når dere ut - 
taler at dere vil det vel og derfor bryr 
dere slik dere gjør. 

Du skriver at barnet setter dere 
voksne opp mot hverandre. Det er slik 
barn gjerne gjør hvis de får lov til det. 
Et barn som på nytt og på nytt, i sitt 
forsøk på å sette foreldrene opp mot 
hverandre, ikke klarer dette, vil gi opp 
forsøket til slutt. Fosterbarn kan være 
ekstra utholdende fordi mange har opp - 
levd dårlig grensesetting tidligere i 
livet. Da er det viktig at dere voksne 
snakker sammen og blir enige om hvor-
dan dere skal gjøre ting, og er lojale 
mot det dere har blitt enige om. Det 
betyr ikke at man skal tviholde på 
ting, for det er viktig å slippe opp litt 
og litt i takt med at barnet modnes.

Barnet bør bli tatt med når grense -
settingen skal diskuteres – det er jo 
barnet det gjelder. Det er lettere å for - 
holde seg til regler når man har hatt et 
ord med i laget, enn når det lages reg - 
ler som man får tredd nedover ørene. 

I tillegg til at dere som familie snak - 
k er sammen og blir enige om hvilke 
grenser deres skal praktisere, er det 
også viktig at dere snakker med saks - 

behandler. Vær åpne og ærlige på hvor - 
dan dere har det, og forklar hvor for 
det er slik dere mener det bør være. 

Det kan også være en fordel å 
snakke med foreldre om grensesetting. 
Hvis barnet besøker foreldrene, kan 
det være vanskelig for foreldre å kjøre 
samme grensesetting som dere de gang - 
ene barnet er på besøk. Det er likevel 
det som er det beste for barnet. Det 
beste hadde vært om barnevernstjen-
esten kunne innkalt dere og foreldre til 
et møte om dette, men i mange til - 
feller har også foreldre og fosterfor-
eldre direkte kontakt om små og store 
utfordringer knyttet til oppdragelse av 
barnet. Det er ofte det beste. 

Det er med andre ord flere ting 
dere kan gjøre for å sikre barnet på at 
dere har gjennomtenkte og samarbeid-
ende strategier for grensesettingen, 
samtidig som det er viktig at barnet 
føler seg som en aktør som dere tar 
med på laget. 

Andre henvendelse:
Har vi som fosterforeldre lov til å beslag  
legge mobiltelefonen til fosterbarnet vårt 
når vi er redde for at han driver med 
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narkotika. Vi har grunn til å tro at han 
har kontakt med noen eldre gutter i 
bygda vi bor i, og vi har ved en anled  
ning fått dette bekreftet. Vi vet at disse 
guttene driver med litt av hvert, og vi 
trenger å få klarhet i om han er i 
samme miljø som dem.

Svar: 
Dersom dere hadde hatt mistanke om 
at deres biologiske barn hadde drevet 
med narkotika, hadde dere ikke spurt 
noen om å få lov til å lete etter svar 
ved for eksempel å beslaglegge mobil - 
telefon. Blir man redd nok for at det 
er noe alvorlig galt med et barn, tyr 
man til uortodokse metoder – meto-
der man som foreldre i utgangspunk-
tet ikke hadde tenkt å bruke. 

Fosterforeldre er i en spesiell situa - 
sjon som oppdragere for et barn som 
har bodd et annet sted. Noen barn 
som ikke kan bo hjemme kommer i 
fosterhjem, andre i institusjon. Det 
ble politisk bestemt for mange år 
siden at fosterhjem skulle være det 
foretrukne alternativ for bosted for 
barn som ikke kan bo hjemme. Selv 
om praksisen ble endret den gang, er 
barna de samme. 

De som arbeider i institusjon har 
en forskrift å forholde seg til. I denne 
forskriften står tvang definert som all 
inntrengen i den personlige integritet 
mot en persons vilje. Å beslaglegge en 
mobiltelefon, kan være et slikt inn - 
grep og derfor tvang. Det kan ellers 
dreie seg om fastholding, fotfølging, 
ransaking eller det som oppfattes som 
ekstreme husregler. Tvang skal i ut - 
gangspunktet ikke brukes mot barn. 

Rettighetsforskriften regulerer 
adgang til bruk av tvang mot barn i 
barnevernsinstitusjon. For fosterhjem 
finnes ingen regulering av tvangsbruk. 
Dette gjør det enklere å bruke samme 
type grensesetting som man ville ha 
brukt ovenfor biologiske barn. Sam - 
tidig gjør dette det vanskeligere fordi 
dere tross alt har en overforelder som 
kanskje ser ting annerledes. Da kunne 
det være godt å ha klare regler å for - 
holde seg til.

Vi mener at det er viktig å gjøre 
det som er nødvendig overfor barnet, 
men unngå å bruke tvang hvis man 
kan oppnå det samme med virke-
midler som er mindre inngripende. 
Det er bedre å la ting som skjer få 
konsekvenser. Hvis den unge har 
ødelagt ting, kan man inndra lomme-
pengene for å erstatte det ødelagte 
eller la ungdommen jobbe for det. 
Hvis man oppdager at barnet sitter 
oppe på natten med PC eller mobil, 
kan man fjerne tilgang til nett på 
natten. Konsekvensene bør være så 
naturlige som mulig, slik at ikke konse - 
kvensene blir oppfattet som straff og 
tvang. 

Hvis ungdommen har rotet seg 
bort i noe mer alvorlig, vil dette også 
kunne gjenspeile seg i andre grenser 
som gjelder i deres hjem. Det vil være 
naturlig at den unge i en slik situasjon 
også vil gi blaffen i andre ting etter 
hvert. Det er her dere kan komme 
inn med god grensesettingen. Gjøre 
det vanskelig å opprettholde kontakt 
med dårlige venner, strengere kontroll 
på penger, sørge for at det ikke er mulig - 
het for skulking. Dette bør settes 
sam men med naturlige konsekvenser 
som håndheves bestemt. 

Det krever mye av fosterforeldre å 
sette grenser for fosterbarn all den tid 
fosterforeldrerollen er slik den er. I 
hvert fall når de unge på alle mulige 
måter stritter imot å bli satt grenser 
for og når de roter seg inn i alvorlige 
forhold. Det er viktig å snakke åpent 
både med barnet og med barneverns-
tjenesten om deres bekymring og 
intensjonen bak det dere gjør. Prøv på 
alle mulige andre måten enn bruk av 
tvang, å få klarhet i hva som skjer med 
fosterungdommen deres. Innkall gjerne 
barnevernstjenesten til et bekymrings-
møte og spør hva dere anbefales å 
gjøre. Og sett andre kloke grenser for 
den unge. 

Ungdommen må selv være en vik - 
tig part i sin egen grensesetting. Det å 
ha innflytelse kan forebygge at grense - 
settingen blir vanskelig, eskalerer og 
til og fører til maktmisbruk. 

Og ikke minst er det viktig å 
fortelle den unge hvorfor dere bryr 
dere slik dere gjør. Husk at kjærlig-
heten er en sterk kraft. 

Avslutning
Barneombudet kom tidligere i år ut 
med rapporten «Grenseløs omsorg» 
fra et prosjekt der det ble sett på bruk 
av tvang både i institusjoner, psykia-
trien og i fosterhjem. Gjennom pro - 
sjektet er det samlet erfaringer om 
bruk av tvang mot barn gjennom 
samtaler med ansatte, fagfolk og barn 
i institusjon og psykisk helsevernsin-
stitusjoner. De har også snakket med 
barn i fosterhjem. 

I rapporten står det om barn i 
fosterhjem: «Det uklare rettslige 
grunnlaget for fosterhjem fører til at 
disse barna mangler grunnleggende 
rettssikkerhetsgarantier. Det er ingen 
klar hjemmel for bruk av tvang mot 
fosterbarn, noe som fører til uklarhet 
om hvem som kan ta beslutninger om 
bruk av tvang og hvordan det skal 
avgjøres at tvang er nødvendig. Mang  - 
ler ved reguleringen av virksomheten 
og uklare grenser mellom fosterfor-
eldrenes og barnevernstjenestens 
ansvar er svært uheldig. Sammenholdt 
med manglende oppfølging av foster - 
hjemmene gir det grunn til bekym-
ring både for fosterbarnas og foster-
foreldrenes rettssikkerhet».

Det er bra at barneombudet har 
løftet denne viktige problemstillingen 
opp. I rapporten anbefales det å gjen - 
nomføre en utredning som skal se på 
hvordan barns rettssikkerhet i foster - 
hjem kan ivaretas på best mulig måte. 

I den nylig framlagte NOU 
2016:16 – Ny barnevernslov er det 
utredet bruk av tvang i institusjon, 
men det nevnes ingenting om 
fosterhjem. For Norsk Fosterhjems-
forening blir dette nok en bekreftelse 
på at fosterhjemsomsorgen er så 
spesiell og så komplisert at den bør 
reguleres i et eget lovverk. 


