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Manglende

           Om forfatteren 

• Liv H. Wiborg er utdannet sosionom/cand. polit 
med hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU hvor 
hovedfagsoppgaven var om tilsyn i fosterhjem. 
Hun har jobbet innen barnevernet siden 1982 og 
har kontinuerlig vært tilsynsfører fra samme årstall. 

Hun har vært brukt som sakkyndig i barne-
vernssaker hvor ADHD er en del av 

sakskomplekset og underviser på ulike 
høgskoler om barnevern, enslig mindre-
årige flyktninger, seksuelle overgrep og 
ADHD. Hun arbeider for tiden med en 
barnebokserie om miljøvern.

 Fosterhjemskontakt 1/12  7

• liv H. Wiborg er utdannet sosionom/
cand. polit  med hovedfag i sosialt 
arbeid fra NTNU hvor hovedfagsopp-
gaven var om tilsyn i fosterhjem. Hun 
har jobbet innen barnevernet siden 
1982 og har kontinuerlig vært 
tilsynsfører fra samme årstall. Hun har 
vært brukt som sakkyndig i barne-

vernssaker hvor ADHD er en del 
av sakskomplekset og 

underviser på ulike 
høgskoler om barne-
vern, enslig mindreå-
rige flyktninger, 
seksuelle overgrep og 
ADHD. Hun arbeider 
for tiden med sin 

tiende bok som har 
arbeidstittelen "Hvis det 

ikke er ADHD - hva er det 
da?" . Hun har skrevet bøker 

som er relevante for artikkelen: 
”Kokeboken uten melk - en praktisk 
håndbok”, og ”Glædelig jul uten 
melk og gluten”.

Om forfatteren

Forebyggende hverdag

Matvareallergier og 
-intoleranse hos barn

Hverken mennesker eller dyr klarer seg uten mat. 
Men matens innehold er ikke uten betydning, og 
størst betydning har innhold i mat for barn. 

• Av Liv Wiborg, sosionom/cand. polit
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Tiltak

av fosterbarn

Manglende

Det er alvorlig at ikke alle fosterbarn er blitt utredet grundig og 
tverrfaglig før barnevernstjenesten har besluttet omsorgsovertagelse 
og flytting av barnet til fosterhjem.

• av Liv H. Wiborg, sosionom

Innledning
Fosterhjemskontakt har med jevne 
mellomrom artikler som viser de 
vansker som barn med tilknytnings-
vansker har. 

I nr. 5/14 tar psykolog Heidi 
Jacobsen opp hvilke utviklingsbehov 
fosterbarn har i tillegg til å utvikle 
tilknytningsrelasjoner til sine fosterfor-
eldre. Jacobsen skriver at «fosterbarn er 
per definisjon en gruppe barn som er 
mer sårbare enn andre barn fordi de av 
ulike grunner må skifte omsorgsperso-
ner en eller flere ganger. I tillegg har de 
som regel erfart en eller annen form 
for omsorgssvikt». Videre viser Jacob-
sen til at nyere norske studier viser at 
mange fosterbarn har mentale helse-
problemer, inkludert atferdsproblemer. 
Dessuten viser Jacobsen til en ameri-
kansk studie som viser at fosterbarn 
presterer dårligere enn andre barn på 
ulike kognitive utviklingsområder til 
tross for at de hadde bodd i fosterhjem 
i mer enn fire år. 

Når Jacobsen viser til  at barna 
presterer dårligere enn andre etter mer 
enn fire år i fosterhjem, burde det 

revurderes om den kognitive svikten  
har en annen årsak enn  antatt om-
sorgssvikt og traume. En  bedring på 
denne bakgrunnen burde vært kommet 
lenge før fire år i fosterhjem er gått. 

Alt etter barnas alder, burde de 
fleste være i en god utviklingsprosess 
etter et halvt år i fosterhjem.  Så viser 
også foreløpige funn fra norsk forsk-
ning at barn som har vært under 
barne vernet, svært sjelden tar høyere 
utdanning  (Hegna 2014). «Barne-
vernsbarna velger yrkesrettet utdan-
ning, men få fullfører» og undersøkel-
sen vil finne ut hvorfor. 

Ungdommenes historier er preget 
av mange forhold og hendelser som 
har gitt dem motstand i utdanningslø-
pet. Lese- og skrivevansker som blir 
sent oppdaget, mange opplevevelser av 
ikke å mestre skolen, perioder med 
psykiske problemer, utfrysing av 
klassefelleskapet (ibid). 

Men er det alltid vansker med 
tilknytning som er årsaken til foster-
barns vansker? Et annet spørsmål som 
kan stilles rundt årsaken til fosterbarns 
«drop out» i skolen og atferdsvansker, 
er om barna er tilstrekkelig utredet før 
vedtak om plassering ble fattet.  

Årsak eller symptom?
En doktoravhandling fra Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU) i Trondheim (Ingunn 
Barmen Tysnes 2014), er om plassering 
av ungdom etter barnevernlovens  
§ 4-24 – atferdsparagrafen. I sammen-
draget finnes konklusjonen:  ungdom-
mene er ikke utredet for om atferds-
vanskene skyldes omsorgssvikt. Ved 
lesning av avhandlingen finner jeg 
heller ikke om det er utredet om det 
kunne være en annen årsak til at ung - 
dom ruser seg, er kriminelle eller 
dropp er ut av skolen. Ungdommene 
plasseres på bakgrunn av sine atferds-
vansker og det ser ikke ut til at noen 
kan ha tenkt på hva som er årsaken til 
disse atferdsvanskene. Plassering etter 
denne paragrafen er også øket fra 220 i 
2010, til 277 plasseringer i 2014. Det 
kan da bli noe uforståelig at vi behand-
ler ungdommenes atferdsvansker uten 
at årsaken undersøkes. 

Selv har jeg gjennomgått flere dom - 
mer hvor unge er plassert etter atferds-
paragrafen. En interessant dom i 
denne sammenheng, er den hvor det 
står at hadde ungdommen vært utredet 
for ADHD og Tourettes syndrom (TS) 

utredning
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før plassering i fosterhjem, hadde 
mange vansker vært unngått. Denne 
ungdommen ble plassert i fosterhjem 
som ganske liten, men utviklet etter 
hvert så store atferdsvansker at foster-
familien måtte  «kaste inn håndkled-
et». Leder av barne- og ungdomspsy-
kiatrisk forening, Terje Lund, uttaler 
til Aftenposten den 8. februar 2015 at 
«det offentlige overtar omsorgen for 
barn uten å tilby alle god nok omsorg 
ut fra deres tilstand».

Og ja – da kan vi si at det jo er 
vanskelig å tilby rett omsorg når år - 
saken til barnets vansker ikke er ut - 
redet. Uten utredning behandler vi 
symptomer uten å kjenne årsaken til 
symptomene. 

Udiagnostisert og ubehand-
let
Meg bekjent er hovedårsaken til at 
ung dom utvikler atferdsvansker enten 
at de har hatt en omsorgsbase med 
grov svikt, eller at de har en udiagnos-
tisert og ubehandlet diagnose innen 
psykiatrien. En slik diagnose kan være 
ADHD eller en diagnose innen au - 
tisme spektret som Asperger syndrom 
(AS). AS er den diagnosen som er  
van skeligst å skille fra tilknytningsska-
der og rundt 40 prosent av barn og 
unge med ADHD har også AS. Nå er 
det selvfølgelig ikke slik at det må være 
enten eller, det kan også være både og. 
Et barn med en udiagnostisert ADHD 
kan også vært utsatt for omsorgssvikt.  
Det gjelder å utrede barnet. Da ville 
familien og deres fosterforeldre, samt 
barna selv, ha sluppet mange traumer 
og vansker.  

Nå er det også slik at barn og unge 
med ADHD langt oftere har lese- og 
skrivevansker og vansker med mate - 
matikk, altså dysleksi og dyskalkuli.  
En ubehandlet ADHD kan føre til 
psyk iske vansker som angst og depre-
sjon, og et stort problem for denne 
gruppen er å finne venner og beholde 
dem. Uten venner er det lett å gli inn i 
en jevnaldergruppe hvor det er rus og 
kriminalitet, her blir man i det minste 
akseptert. 

Nå er det ikke slik at alle barn i 
barnevernet har en udiagnostisert 

ADHD og/eller TS. Det kan være 
mange årsaker til deres dårlige fun - 
ger  ing til tross for et godt fosterhjem. 
Like vel viser en norsk undersøkelse 
hvor 259 fosterbarn ble så grundig 
undersøkt at det kunne stilles diagno-
ser (Lehmann mfl 2013), seg svært 
interessant. 19 pro sent av fosterbarna i 
denne undersøkelsen fikk diagnosen 
ADHD og 2 prosent fikk diagnosen 
Tourettes syndrom (TS). Når det så i 
Norge er enig het om at 3-5 pro sent av 
barnebefolkningen har ADHD og 
mellom en halv til en pro sent har TS, 
er dette en veldig høy fore komst hos 
foster barna. Så viser også en norsk 
undersøkelse at ungdom i foster - 
hjem er mer enn vanlig hyperaktive og 
har atferdsvansker (Havnen 2013). 

Tilleggsvansker
Andre vansker ved diagnosene TS og 
ADHD er kognitiv svikt. Det at de får 
diagnosene, skyldes ikke at de er utsatt 
for mange flyttinger, men flyttinger 
kan forsterke denne gruppens vansker. 
Mer enn andre barn og ungdommer 
trenger barn med blant annet ADHD 
forutsigbarhet, klare rammer og 
grenser, samt tilpassing i barnehage og 
skole, i tillegg til medisinsk oppfølg-
ing. 

Når barn med ADHD og de andre 
nevrobiologiske diagnosene innen au - 
tismespekteret, ikke blir utredet til - 
strekkelig og ikke får den hjelp de er i 
behov av, kan de få tilleggsplager som 
angst, depresjon, atferdsvansker som 
blant annet rusmiddelbruk. Disse 
undersøkelser som det er vist til over, 
kan vise at barna som inngår i under-
søkelsene ikke er tilstrekkelig utredet 
og konklusjonene kan ha blitt feil. 
Dette sees som det bekreftes her, og 
kan skyldes manglende kompetanse 
hos både barnevernet og hos de sak - 
kyndige som oppnevnes/engasjeres. 
Dette bekreftes også ved å lese dom-
men i «Alvdalssaken» og den fra 
Gjerdrum, som viser til alvorlig mis - 
handling, terror og grove seksuelle 
overgrep av barna. Utredningene av 
barna i disse sakene førte da til at både 
diagnosene ADHD og Autisme feil - 
aktig ble satt på barna i familiene. 

Feilaktig diagnostisering
Årsaken til at barna i «Alvdalssaken» og 
«Gjerdrumsaken» ble feilaktig diagnos-
tisert, er sannsynligvis at symptomer på 
de nevrobiologiske diagnosene er til 
forveksling like på symptomer ved 
omsorgssvikt. Uten en grundig og 
tverrfaglig utredning av barna kan 
konklusjonene bli feil, som eksemplene 
over viser.  

ADHD er den diagnosen som oftest 
feilaktig settes på barn utsatt for 
seksuelle overgrep (NOU 2012:5). Meg 
bekjent har vi ingen statistikk over hvor 
mange barn med en udiagnostisert 
ADHD som er blitt  plassert med antatt  
årsak om å være utsatt for seksuelle 
overgrep. Når vi ser på autistene er disse 
i utgangspunktet ikke så vanskelig å 
diagnostisere, da disse barna vanligvis 
har en IQ på under 70. Men når det 
gjelder de høyt fungerende autistene 
- de såkalte Aspergere - er det vanskelig-
ere, fordi denne gruppen kan vurderes 
feil. Symptomene på Asperger kan altså 
bli forvekslet med tilknytningsvansker. 

Når barnevernet har utredet og det 
kanskje til og med har en sakkyndig 
som har utredet barna, så må det vel bli 
riktig? Dessverre er det ikke alltid slik. 
Det som synes å være et problem, er at 
både barnevernet og sakkyndige vet lite 
om funksjonsnedsettelser. De kan 
kjenne til diagnosene, men dessverre 
ikke alltid konsekvensene av dem. Når 
en ser på tilknytningsvansker så synes 
det som man tilsynelatende er gode til å 
diagnostisere, men det er manglende 
kunnskap om behandlingen barna 
trenger. 

Problemforflytting
Når barna plasseres i beredskapshjem, 
hvor barna også er i avlastning en gang i 
måneden, deretter i fosterhjem og 
direkte i barnehage, synes dette å bli en 
dårlig løsning for gruppen som virkelig 
er utsatt for omsorgssvikt og derved kan 
ha en tilknytningsskade. Disse barna 
trenger få mennesker rundt seg for å få 
en god tilknytting til fosterforeldrene og 
denne feilbehandlingen, vil kunne 
forsterke barnas vansker.   

Det synes ellers som man i utred-
ning ene i liten grad finner andre løs - 
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ninger på barnas vansker, enn den man 
i utgangspunktet mente var riktig. Når 
barnevernet har konkludert i undersø-
kelsen med at barnet er utsatt for vold, 
holdes det fast ved voldsdiagnosen uten 
at man utreder om dette er eneste år - 
saken til barnas symptomer. Det blir 
det som Kari Killén i boken «Sveket», 
beskriver som problemforflytting. 
Barnevernet samler kun inn informa-
sjon som bekrefter at barnets symp-
tomer skyldes for eksempel  vold i nære 
relasjoner, og all annen informasjon 
avvises. 

Både og
Ole Brumm sa «ja takk», men han 
valgte mellom melk og honning. Det er 
forståelig, men det er ikke like mange 
som ville sagt ja takk til både diagnosen 
ADHD og omsorgssvikt, men de barna 
finnes også. Disse barna må få hjelp 
både for sin ADHD og for den om-
sorgssvikten de eventuelt har vært 
utsatt for. Hvis ikke dette utredes vil 
fosterforeldrene få en tilnærmet håpløs 
oppgave, for barnas vansker vil forster-
kes med årene. Uten at barna er diag - 
nostisert med den diagnose innen 
nevrobiologien som de har, vil de heller 
ikke få tilpasset opplæring og et godt 
psykososialt miljø i skolen. Da kan 
frafall i skolen bli et utfall, for denne 
gruppen barn blir også veldig slitne. 
Det er slitsomt ikke å klare å følge med 
på grunn av oppmerksomhetssvikt og 
det er vanskelig å starte oppgaveløsning 
når konsentrasjonen svikter. Dessuten, 
å holde tics tilbake ved Tourettes 
syndrom, slik man gjør når skolen ikke 
tar hensyn til vanskene, fører til ut - 
mattelse når skoledagen er over. Så 
orker de hverken å gjøre lekser eller 
være sammen med jevnaldrende og har 
heller ikke krefter til fritidsaktiviteter. 

Det kan være vanskelig å skille om 
barn og unge har en udiagnostisert 
ADHD eller om de har vært utsatt for 
omsorgssvikt. ADHD er en genetisk 
funksjonsnedsettelse og bare det å 
sjekke om andre i slekten har diagno-
sen er en rettesnor. 

Tilbakevendende problemer
Når barn og unge har vært utsatt for 

omsorgssvikt og i tillegg har en udiag-
nostisert ADHD, vil mange av barnets 
vansker forsvinne etter inntil et halvt år 
i et godt fosterhjem. Men kjernesymp-
tomene ved ADHD og de andre diag - 
nosene som TS og Asperger, vil fort-
sette og vil bli forsterket med alderen. 
Dette er viktig for fosterforeldre å vite 
og det er også viktig for de biologiske 
foreldrene. 

Dessverre avviser mange barne-
vernstjenester ADHD som diagnose, 
slik også sakkyndige og den barnesak-
kyndige kommisjon som mener at 
diagnosen er diskutabel og omstridt. 
Såkalte fagfolk mener også at ADHD 
overhodet ikke forekommer når barn 
vokser opp under gode omsorgsbetin-
gelser. At dette ikke stemmer vet 
mange foreldre, og fosterforeldre  
opplever at dette er feil. Men å ha 
omsorgen for et barn med ADHD kan 
være en utfordring for familiene, og 
både foreldre og fosterforeldre kan 
trenge avlastning. 

For mange år siden ble jeg kontak-
tet av en kvinne som hadde fått et 
fosterbarn. Fostermor var i god dialog 

med barnets mor og visste at moren 
var sikker på at barnets symptomer 
skyldtes at barnet hadde ADHD og 
ikke fikk hjelp. Men barnet ble plassert 
og etter en tid så fostermor at hva hun 
enn gjorde for at barnet skulle ha det 
bra, ble situasjonen verre. Det ble verre 
i fosterhjemmet, på skolen og barnet 
fikk ikke venner. Denne fostermoren 
var spesialpedagog og hun fikk barnet 
utredet. Barnet fikk diagnosen ADHD 
og ble behandlet.  Barnets endring ble 
påfallende. Mor ba om tilbakeføring 
og hun fikk omsorgen for barnet 
tilbake, mens den tidligere foster-
moren fortsatte i hele barnets oppvekst 
å være besøkshjem. 

Selv om barnet blir utredet og 
behandlet for ADHD, er det ikke 
alltid at barnet blir tilbakeført.  Det 
stilles store krav til å ha omsorgen for 
et barn med ADHD. 

Funksjonsnedsettelser
Det er ikke barnevernets primære opp - 
gave å ta seg av barn med en funksjons-
nedsettelse. Likevel er årsaken til at 
noen barn har en funksjonsnedsettelse 
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at de har vært utsatt for omsorgssvikt. 
Vold mot barn kan føre til funksjons-
nedsettelse, og medfødt funksjonsned-
settelse kan føre til at barna er mer 
utsatt.  Men, det er likevel til å reflek-
tere over at 8 prosent  av barna i barne - 
vernet får grunn- og hjelpestønad på 
grunn av sin funksjonsnedsettelse, mot 
1 prosent  av barna i befolkningen for 
øvrig. Og i tillegg, som vist til over, at 
19 prosent  av fosterbarna har ADHD. 
For disse fosterbarna er forekomsten av 
ADHD altså mellom fire og over seks 
ganger høyere enn ellers i befolkningen. 
For de 2 prosent av fosterbarna som ble 
diagnostisert med Tourettes syndrom, 
er dette en dobbelt så høy forekomst 
som i be folkningen forøvrig. 

For fosterforeldre vil det være 
mindre vanskelig å få fosterbarnet 
utredet for en nevrobiologisk diagnose 
som ADHD er. Verre er det for 
foreldrene å få saken gjenopptatt i 
fylkesnemnda og få medhold i at den 

påståtte omsorgssvikten har sin årsak i 
barnas medfødte og ubehandlete 
vansker.  

Det er alvorlig at barn og unge ikke 
utredes tverrfaglig før det besluttes 
plassering etter Lov om barnevernstje-
nester. 
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