
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.

Rådgivningstjenesten i 2015
Gjennom rådgivningstjenesten  
får vi et innblikk i hva slags utford-
ringer mange fosterforeldre kjenner 
på i sin hverdag. Rådgivnings tjenes-
ten mottar omtrent 400 henvend-
elser årlig i tillegg til at mange 
fylkes foreninger driver råd og 
veiledning gjennom likemanns-
arbeid lokalt. Noen av henvendel-
sene er komplekse og krever juridisk 
kompetanse og psykologisk innsikt. 
Andre som tar kontakt trenger noen 
som lytter og som de kan dele sin 
sorg og frustrasjon med. 

Vi har fått inn telefoner fra alle 
deler av landet i løpet av året. Det 
er i hovedsak kommunale foster-
hjem som benytter rådgivnings-
tjenesten, men vi får også hen vend-
elser fra statlige hjem og bered - 
skapshjem. Andre som søker råd  
er blant annet foreldre, bestefor-
eldre,  barnevernstjenester, NAV og 
Bufetat.

I det følgende skal vi se nærmere 
på noen temaer som har vært sen - 
trale i 2015. Temaer som det har 
vært en økning av henvendelser om 
i 2015 er flyttesaker og dårlig sam - 
arbeid mellom fosterhjemmet og 
barnevernstjenesten. Disse to pro - 
blemstillingene er nært knyttet 
sammen,  fordi dårlig samarbeid i 
ytterste konsekvens kan resultere i 
en flytting av barnet. Dette er svært 
uheldig og dette bør kunne unngås 
ved å bedre samhandling mellom 
fosterforeldre og saksbehandler.  
Norsk Fosterhjemsforening har 
derfor søkt og fått midler gjennom 
ExtraStiftelsen til prosjektet «Bedre 
samarbeid» som starter opp i 2016. 
Målet er å utvikle en samarbeids-
guide for å bedre samhandlingen 
mellom fosterhjemmene og barne-
vernstjenestene. Slik forsøker vi å 
omsette erfaringskunnskapen vi får 
gjennom rådgivningen til prosjekter 
som kan komme fosterbarn og 
fosterhjemmene til gode.

Dårlig samarbeid
Mange henvendelser fra fosterfor-
eldre handler om vanskelig samar-
beid og dårlig kommunikasjon med 
saksbehandler. Fosterforeldrene ut - 
trykker oppgitthet over at de må 
bruke så mye tid og energi på kon - 
flikter med kommunen. 

Hva forteller fosterforeldrene?
•  Fosterforeldre forteller at de ikke 

føler seg forstått og ivaretatt av 
barnevernstjenesten. Når dette har 
pågått en stund og de sier ifra, blir 
det et konfliktfylt forhold der 
fosterforeldre kan føle seg motar-
beidet av barnevernstjenesten. 

•  Manglende oppfølgning og vei - 
ledning fra barnevernstjenesten 
fører til at fosterhjemmet ikke får 
utnyttet sitt potensial godt nok til 
det beste for barnet. De uttrykker 
et sterkt ønske om mer og bedre 
veiledning. Mange ønsker  vei-
ledere med spesialkompetanse på 
akkurat de utfordringene som 
fosterhjemmet har.

•  Mange fosterforeldre opplever at 
det ikke er avklart før plassering 
hva slags forventninger barnever-
net har til dem, og motsatt. Det 
fører til problemer når det er 
uklart hvem som har ansvaret. 

Flyttesaker
Flytting kan skje enten ved at 
barnevernet sier opp avtalen med 
fosterhjemmet og  flytter barnet, 
eller ved at fosterhjemmet sier opp. 
Det er også noen flyttinger som 
handler om tilbakeføring til for-
eldre. En utilsiktet flytting er en 
flytting som skjer uten at det har 
vært planlagt gjennom fosterbarnets 
omsorgs- eller tiltaksplan. I alt for 
mange saker blir vi kjent med at 
barnet har blitt flyttet akutt uten at 
fosterforeldre og/eller barnet på 



forhånd er informert. En flytting  
påfører barnet en alvorlig belastning 
og dette bør unngås hvis man kan 
bedre situasjonen i fosterhjemmet 
gjennom mål rettede tiltak. Når en 
flytting skjer akutt og uten at barnet 
er informert, øker risikoen for at 
barnet blir traumatisert. 

Hva forteller fosterforeldrene?
•  Mange forteller at det i lang tid 

har vært utfordringer i foster-
hjemmet. Fosterforeldrene har 
bedt om hjelp fra barnevernet i 
disse vanskelige situasjonene, uten at 
det har blitt satt inn nødvendige 
tiltak.

•  Noen fosterforeldre forteller at 
de ikke forstår hvorfor barnet 
blir flyttet og at de har blitt sagt 
opp uten begrunnelse.

•  Ofte sier fosterforeldrene at de tror 
at samarbeidsproblemer de voksne 
imellom er viktigste årsaken til at 
barnet blir flyttet. 

•  Fosterforeldre forteller at ungdom 
har blitt flyttet etter at vedkom-
mende har hatt en samtale med 
barnevernet uten at fosterforeldrene 
er involvert. De reagerer på at det 
ikke blir gjort mer grundige under-
søkelser før en så viktig avgjørelse 
blir tatt.

•  Når fosterforeldrene har sagt opp 
avtalen er det ofte fordi de føler at de 
blir sittende alene med store utford-
ringer knyttet til omsorgen for 
foster barnet. De forteller at opp - 
draget ble mer krevende enn de ble 
forespeilet på forhånd og at de ikke 
greier å stå i det.

Lufteventil
Vi som arbeider med rådgivningstje-
nesten vet at mange fosterforeldre, 
blant annet på grunn av taushetsplikt, 

føler at de 
blir stående 
alene når barn e - 
 vernet ikke ble den 
støtten de hadde håpet på. 

Henvendelsene til 
rådgivning omhandler i 
hovedsak utfordringer og 
problemer. Heldigvis er det også 
mange fosterhjem som opplever at  
samarbeidet med barnevernet fungerer 
bra og som opplever at fosterbarnet 
trives og har blitt en naturlig del av 
familien. Men for dem som opplever 
hverdagen som krevende, gir rådgiv-
ningstelefonen fosterforeldre en viktig 
lufteventil. Vi er her for at dere skal 
kunne ha en fagperson å tenke høyt 
sammen med, en å drøfte mulige 
løsninger og muligheter med og en 
som kan gi svar på ulike spørsmål. 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og 
et fredfylt nytt år.

 

Rådgivningstjenesten i 2015
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