
Lajla Husvik 

Spør rådgiver

NFFs rådgivningstelefon 
betjenes av fagkonsulent  
Lajla Husvik. Telefontjenesten 
har åpent på torsdager 
mellom klokken 09.00  
og 15.00. 

Ring vår fagkonsulent  
på telefon

23 31 54 00
Du kan også sende inn 
spørsmål til fagkonsulenten  
på e-post: 

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 

?Rådgivningstjenesten i Norsk 
Fosterhjemsforening 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 NFF.

Denne problemstillingen er veldig aktuell 
for mange. Jeg skulle ønske jeg kunne gi 
disse fosterforeldrene et telefonnummer 
eller en adresse og si at bare ta kontakt,  
her får dere hjelp. Slike steder finnes ikke.

Hvordan skal vi  
finne en psykolog?
Jeg startet med å ringe Bufetat i distriktet 
der fosterfamilien bor. Jeg ringte flere steder 
og hørte på noen telefonsvarere før jeg kom 
i kontakt med en som fortalte at det var 
lange køer hos psykologer i området. Jeg 
tenkte at det er ikke et svar jeg ønsker å gi 
fosterforeldrene. Jeg fortsatte å ringe. Så 
traff jeg en person på Bufetat som sa at de 
hadde psykolog ansatt og kunne gi jenta et 
tilbud, men at barnevernstjenesten måtte 
søke. Det var jo ikke helt negativt. Dette er 
et tiltak som barnevernstjenesten sikkert 
kjente til men ikke hadde brukt. Jeg 
fortsatte å ringe. Nå gikk jeg til private 
barnevernstiltak. Da traff jeg en klok barne-
vernsarbeider. Han satte spørsmålstegn ved 
det å tro at en psykolog alltid løser 
problemet til et fosterbarn. Jeg likte disse 
rådene:
•	 Et	barn	som	har	motstand	mot	å	snakke	

med en psykolog skal vi være forsiktig 
med å presse til det. Han mente at å gi et 
barn dårlig erfaring med en psykolog kan 
ødelegge muligheten for å ta imot 
psykologhjelp senere i livet når barnet 
blir eldre og kanskje kan være motivert 
for å bruke psykolog.

•	 Barn	trenger	at	de	nærmeste	bryr	seg,	og	
det er de som er i posisjon til å hjelpe.

•	 Noen	ganger	er	psykolog	det	rette.	
Dersom man ikke har en god psykolog i 
nærheten, går det an å slå opp på gule 
sider. Begynne øverst og ringe psykologer 
og legge frem problemstillingen. De fleste 
vil svare ærlig på om dette er noe de kan 
hjelpe med eller ikke.

Fosterbarns behov
Fosterbarn er barn som har mistet hjem  
og nære personer og kommet til fremmede. 
De har opplevd svik fra sine nærmeste. 
Noen har i tillegg opplevd overgrep. De 
fleste fosterbarn har opplevd store traumer 
og følelsemessige påkjenninger. Det holder 
ikke å gi dem et fint rom og pene klær.  
Det har fosterforeldrene som ringte meg 
forstått. Barn og ungdommer som flyttes til 
fosterhjem og har opplevd omsorgssvikt er 
ikke vant til å bli sett og har ikke erfaringer 
med at det hjelper å snakke. For noen kan 
det føles tryggest å ikke bli sett. Det er 
riktig av fosterforeldrene å søke faglig hjelp 
i slike situasjoner.

Det finnes gode metoder for å hjelpe 
fosterbarn. Men det kreves hjelp fra 
fagpersoner:

Livssøyle – et verktøy for samtaler
I forrige Fosterhjemskontakt (nr. 1/10) 
skrev Mette O. Marum og Morten 
Johansson fra Gullhella barnevernssenter, 
Bufetat, Region Øst, om sine erfaringer 
med livssøylesamtaler med barn i bered-
skapshjem. Livssøylesamtale er en dialog 
med åpne spørsmål for å bli bedre kjent 
med barnet og barnets opplevelser. 
Samtalen utføres av konsulenter, men 

Fosterbarnet vårt trenger hjelp 
Fosterbarnet vårt har bodd hos oss i snart to år. Hun er ikke en person som snakker så mye.  
I hvert fall ikke om følelser eller hvordan hun har det. Men vi ser det på henne at det er noe 
som plager henne. Vi har tatt det opp med barnevernet. De har sagt at vi kan finne en psykolog 
til jenta, så skal de betale. Hvordan skal vi finne en god psykolog?
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Barn og ungdommer  
som fyttes til fosterhjem  

og har opplevd omsorgssvikt 
er ikke vant til  

å bli sett og har ikke 
erfaringer med at det  

hjelper å snakke.



 Fosterhjemskontakt 2/10  39

beredskapsmor eller -far skal også være 
tilstede.

Livsbøker
Såkalte livsbøker, for eksempel MITT 
LIV, utgitt av Norsk Fosterhjemsforening, 
brukes i flere land som redskap i arbeidet 
med barn som har en vanskelig bakgrunn 
og livssituasjon. Hensikten er dels å ta 
vare på opplysninger om barnets liv, 
oppsummere livsløpet så langt og bidra  
til å skape en kontinuitet mellom fortid, 
nåtid og framtid, og dels å skape forståelse 
for hvorfor livet er blitt som det er blitt.

For de fleste av oss er det en selvfølge  
å vite om vår opprinnelse – våre røtter.  
I det daglige samvær med barn som skifter 
omsorgspersoner tar vi ofte for lite hensyn 
til denne viten. Det er ingen rutiner for  
å sikre at barnet forstår hva som foregår  
og hvorfor. Vi arbeider i stor grad ut fra 
situasjonen her og nå, og knytter i liten 
grad fortid og fremtid til nåtid. En 
forståelse og oversikt over egen situasjon 
er en forutsetning for at barn skal kunne 
utvikle en realistisk oppfatning av seg selv. 
Dette kan være et middel til å hjelpe barn 
og unge med å ta de valg de må i livet sitt. 
Det er viktig å vite og forstå hvor en 
kommer fra dersom en skal ha mulighet 
til å bli det en ønsker å bli.

I utgangspunktet er boka beregnet på 
barn i skolealder, men har også vært brukt 
i arbeid med voksne som har en vanskelig 
bakgrunn. Hovedmålgruppen har vært 
barn i fosterhjem og barn som bor i 
institusjon. Vi ser, nå som familiestruk-
turene har endret seg, at den vil være like 
aktuell for barn som opplever skilsmisse 
eller andre situasjoner der de plutselig 
«mister» sin familie. Dette kan være 
enslige mindreårige asylsøkere eller barn 
som har mistet foreldre ved død.

Fordelen ved å skrive dette ned i en 
bok, er at barnet kan ta den frem og bruke 
tid på å bearbeide når de føler for det.

Myndighetenes ansvar
Myndighetene har brukt mange ressurser 
på å undersøke hvordan barnet hadde det 
sammen med foreldrene, de har kanskje 
kostet på sakkyndig psykolog for å finne 
det ut. I tillegg har de betalt advokat for 
både foreldrene og barnevernstjenesten,  

de har opprettet en fylkesnemnd til å 
behandle sakene. Alt dette for å gjøre en 
god jobb og ta en riktig beslutning. Det 
settes også inn store ressurser for å finne 
fosterforeldre. De har innført pride-kurs 
og bruker penger på kampanjer for å få 
nok fosterhjem. Bufetat er opprettet med 
fosterhjemstjenester og fagteam.

Det er et problem at altfor mange 
fosterfamilier blir stående alene etter at de 

har fått et barn plassert. Et allerede 
overarbeidet barnevernskontor er eneste 
tilbud de får som oppfølging. Når det 
likevel går bra for mange er det mer på 
tross av enn på grunn av myndighetenes 
tilrettelegging.

Jeg mener at myndighetene ikke kan 
slå seg til ro med at de barna de har brukt 
så mye ressurser på å få omsorgen for, 
overlates til et system uten ressurser til å 
følge dem opp.

Ressurssenter for fosterhjem
Vi burde ha ressurssentre for fosterhjem 
over hele landet. Der det var lave terskler 
og mye varme. Dit kunne man ringe og  
få snakke med mennesker som har tid og 
ressurser. Der burde det være tilgang på 
fagpersoner som kunne gi livssøylesam-
taler eller hadde kompetanse på livsbøker. 
Der burde fosterforeldre få møte hveran-
dre og utveksle erfaringer og få veiledning 
og oppfølging.

Fosterbarna burde vært hjertebarna i 
samfunnet. Alle midler som står i vår 
makt må settes inn for å gi dem en god 
oppvekst.

Jeg mener at  
myndighetene ikke kan  
slå seg til ro med at  

de barna de har brukt  
så mye ressurser på  
å få omsorgen for,  

overlates til et system  
uten ressurser til  

å følge dem  
opp.

se	meg
Se meg når jeg er usynlig
Lytt til meg når jeg er taus
La meg være med når jeg trekker meg unna
Vær vennen min, for jeg har glemt hva vennskap er
Gi meg et smil, en klem – Gi meg kjærlighet
La meg leve
Lær meg å leve, for jeg har glem hvordan det er
Ikke ta meg som en selvfølge, ikke glem meg
For jeg er her
Jeg finnes

(en av 4,8 mill, 17 år)


