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Rettigheter

Samvær  
på godt og vondt

psykologene Snorre R. Sæbø, Anja Berge Gjellestad, Inga Karoline • 
Bjørge Norman, og veilederne Bjørg Sire og Bente Tinnesand ved Foster-

hjemstjenesten fagteamområde Sandvika

Samvær med opprinnelige foreldre kan være 
oppbyggende eller nedbrytende for et fosterbarn. 

Det er viktig å være bevisst dette og ha barnets 
beste for øye når samvær skal vurderes.
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lov til å glede seg over det. Ansvaret for 
dette ligger hos de voksne.

Det biologiske prinsippet
Fosterbarn flest vil ha sterke bindinger til 
biologiske foreldre selv om det ikke har 
vært en trygg tilknytning til dem. Det 
biologiske prinsippet er sterkt. Det er lett å 
tenke at det er en urkraft i oss som får oss 
til å lengte så sterkt etter å treffe biologiske 
foreldre at himmel og jord blir satt i 
bevegelse. For noen barn er det helt 
avgjørende for å få et godt liv, å få lov til å 
vite om sin bakgrunn – på godt og vondt.

For andre barn er det best om de slipper 
å forholde seg til sine opprinnelige foreldre. 
Barne-, likestillings- og inkluderingsminis-

ter Audun Lysbakken har i den siste tiden 
sagt at han vil stille noen spørsmål rundt 
det biologiske prinsipp. Det er en viktig 
debatt å ta. Lysbakken sier: - Jeg møter 
barnevernsbarn som har opplevd omsorgssvikt 
fordi barnevernet har tatt større hensyn til 
foreldrenes behov enn barnas. Jeg møter også 
foreldre som forteller at deres biologiske 
tilknytning til barnet ikke blir lagt vekt på. 
Det er et dilemma i barnevernet som vi må ta 
på alvor.

Rettslige hensyn
Det står i Barnelovens § 42 at barnet har 
rett til samvær med begge foreldrene. 
Barnevernloven bygger på det biologiske 
prinsipp og prinsippet om barnets beste. 

Innledning
Fosterhjemstjenesten fagteamområde 
Sandvika har ved to anledninger i år hatt 
gleden av å sette fokus på samvær. Første 
gang i februar i forbindelse med PRIDE-
etterutdanningskurset, SAMVÆR på godt 
og vondt, ved veilederne Bjørg Sire og Bente 
Tinnesand. Deretter som hovedtema på et 
internt fagforum, ved psykologene Anja 
Berge Gjellestad og Inga Karoline Bjørge 
Norman. Begge arrangementer gav gode 
tilbakemeldinger og et ønske om at dette 
burde nå ut til flere. Denne artikkelen i 
Fosterhjemskontakt er et forsøk på dette.

Det å konstruere samvær mellom barn 
og deres biologiske foreldre er nesten alltid 
et meget komplisert stykke samarbeid 
mellom fire til seks parter; fosterbarnet, 
biologiske foreldre, fosterforeldre, søsken, 
barnevernet og fylkesnemndene. Det er 
nesten utrolig at det går såpass bra som det 
som oftest gjør. Det følgende er ment å 
være en oversikt over noe av det som 
oppleves som viktig å sette fokus på  for å 
øke sannsynligheten for suksess.

En rekke referanser har vært benyttet, 
men en såpass mye at det er naturlig å 
fremheve den spesielt. Det er boken til 
Katrin Koch og Espen Walstad (2005): 
Samvær mellom barn og foreldre som ikke bor 
sammen. Denne boken oppleves som meget 
relevant, den er blitt benyttet mye av oss og 
anbefales varmt. 

Omsorgsovertagelse
Fosterbarn taper alltid noe ved en omsorgs-
overtakelse, uansett hva de har opplevd i 
sitt opprinnelige hjem. De opplever ofte å 
miste et nettverk av foreldre, venner, skole, 
osv. Mange går inn i en sorgprosess som det 
tar tid å komme gjennom.

De mister også en familiekultur og noen 
tradisjoner når de flytter fra sine opprinne-
lige foreldre. Slike tradisjoner kan handle 
om å spise pizza på julaften. Det blir ikke 
nødvendigvis en dårligere julaften av den 
grunn for barnet. Det er ofte de voksne 
som sammenligner slik praksis med sin 
egen kultur, og veier det for lett.

Fosterbarn får også noe når de flytter til 
en ny familie. Mange får en trygghet de 
ikke har opplevd tidligere. De får også et 
ekstra sett med foreldre å forholde seg til. 
Noen ganger er det vanskelig for de voksne 
at det er to sett med foreldre. Det er lettere 
for barn å se det positive i dette dersom de 
voksne også gjør det, og dersom barna får 



Lovens hovedregel er at det skal være 
samvær ved omsorgsovertakelse, og at 
eventuelle begrensninger i samværet skal 
begrunnes, altså: barnets beste er samvær.

Loven skiller mellom samvær i saker 
hvor det forventes at plasseringen er 
midlertidig og tilbakeføring vil skje innen 
rimelig tid og langsiktige plasseringer.

Når det er fattet vedtak om omsorgs-
overtakelse, er det Fylkesnemnda som skal 
bestemme omfanget av samværet. De kan 
også bestemme at det ikke skal være 
samvær av hensyn til barnet.

Ved siden av Barnevernsloven er vi 
bundet av internasjonale konvensjoner. I 
den europeiske menneskerettighetskonven-
sjonen slås det fast at samværsretten er en 
grunnleggende menneskerettighet. FNs 
barnekonvensjon sikrer dessuten barns rett 
til samvær med biologiske foreldre.

Psykologiske hensyn
Barn har rett til og behov for en sammen-
hengende livshistorie. Samvær kan bidra til 
slik sammenheng ved at fortid knyttes 
sammen med nåtid. Dette kan være viktig 
selv om fortiden har vært traumatisk. Man 
kan ikke sette en strek over det som har 
vært, og tro at det ikke kommer fram igjen 
på et eller annet tidspunkt.

Fosterforeldre må ivareta barnets 
identitet gjennom det som skjer i hjemmet 
hver dag. Noe av det 
viktigste er å gi 

barnet muligheten til å være seg selv med 
det som det har i bagasjen. Identitet er 
opplevelsen av hvem vi er, og ved å forstå 
og støtte barns forhold til sin opprinnelige 
familie, vil vi kunne bidra til å styrke 
barnets selvfølelse ved å bygge videre på de 
opprinnelige relasjonene.. Dette kan i neste 
omgang bidra til bedre samvær med 
biologiske foreldre.

Det synes også viktig i hvilken grad 
fosterforeldrene er involvert i samværsord-
ningen og om barnet må takle stresset 
alene. Det er negativt om fosterforeldrene 
er kritiske til barnets foreldre og gjør det 
vanskelig for barnet å snakke om sin 
opprinnelige familie. Ellers er ubearbeidet 
eget materiale noe som kan gjøre at 
fosterforeldrenes angst øker og at de 
dermed ikke er like følelsesmessig tilgjenge-
lig for barnet. Endelig kan det være et 
problem dersom fosterforeldrene har et lavt 
nivå av sensitivitet, empati og åpenhet i 
kommunikasjonen vedrørende samvær 
(Neil & Howe, 2004).

Oppbyggende samvær
I tillegg til det daglige psykologiske arbeidet 
for å bidra til et godt forhold mellom 
barnet og dets opprinnelige foreldre, kan 
fosterforeldre også bidra på andre måter til 
et oppbyggende og positivt samvær.

Det er viktig med god planlegging før 
besøket. Dette kan handle om å 

forberede barnet på besøket 

ved å snakke om det. Det er viktig å få fram 
hvilke forventninger barnet har til samvæ-
ret. Ved å være i dialog med opprinnelige 
foreldre, kan disse forventningene bringes 
videre til dem. Fosterforeldrene har også 
noen forventninger til samværet på vegne 
av barnet. Det kan også handle om å ha 
samme typer regler på de to omsorgsarena-
ene. Dette er spesielt viktig dersom 
fosterbarnet er på hyppige besøk hos de 
opprinnelige foreldrene. Dess høyere grad 
av likhet mellom omsorgs- og samværsbase 
med hensyn til rutiner, grensesetting, 
verdier og normer, dess bedre.

Det er store forskjeller fra barnevernstje-
neste til barnevernstjeneste på hva de 
pålegger fosterforeldre ved samvær. Det er 
viktig å sjekke ut med barnevernstjenesten 
hvorfor de velger å gjøre det slik eller slik. 
Ikke gå på tvers av de føringene som blir 
gitt av barnevernstjenesten uten å diskutere 
dette med den ansvarlige for det som er 
bestemt. Det kan være en god grunn som 
ligger bak. Kjøring til og fra samvær kan 
være et slikt punkt som det kan oppstå 
uenighet om.

Vurdering av samvær
Selv om det er vedtatt at opprinnelige 
foreldre skal ha samvær, kan det være gode 
grunner til å tenke at det ikke er et gode for 
barnet. Dersom det vekker traumer som 
barnet ikke vet hvordan det skal håndtere, er 
det grunn til å vurdere samværet, eventuelt 
få psykologisk hjelp til å håndtere det.

Det aller viktigste ved vurdering av 
samvær er kartleggingen av foreldrenes 
samværskompetanse på nåværende 
tidspunkt. Den reduseres sterkt ved 
manglende emosjonell ivaretakelse, 
manglende empati, eventuelle trusler mot 
barnet og annen skremmende atferd, 
avvisning, ustabil følelsesmessig stabilitet, 
benektelse av det som har skjedd, at 
foreldrene ikke tåler barnets følelser, at de 
ikke klarer å håndtere egne emosjonelle 
reaksjoner, betydelige personlige vansker 
(rusmisbruk, psykiske vansker), at de har 
mishandlet/traumatisert barnet alvorlig, at 
det er fare for nye overgrep, og foreldrenes 
manglende aksept av fosterforeldrene (Neil 
& Howe, 2004).

Likeså viktig er det å kartlegge barnas 
fungering i forhold til, retraumatisering 
(barnet opplever ikke at fosterforeldrene 
kan passe på og holde det trygt), barnets 
egen mening, atferdsforstyrrelser, tilknyt-
ningsstrategier som er utprøvende, 
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langvarige og alvorlige reaksjoner før og 
etter samvær, reaktivitet i forhold til stress, 
hvorvidt samværet er hemmende i forhold 
til barnets tilknytning til fosterforeldrene 
(Neil & Howe, 2004).

Uansett synes det likeså viktig å ta hensyn 
til de opprinnelige foreldrenes egenskaper og 
problemer som psykiske problemer, rus og 
mishandling, spesielt i forhold til fosterbar-
nets tilknytninger og tidligere traumatiserin-
ger. Det er viktig at samværet blir endret 
dersom det er belastende.

Barnets samværskapasitet
Et nøkkelbegrep ved vurdering av samvær 
er hvilken samværskapasitet barnet har. 
Denne kapasiteten varierer i forhold til 
barnets utvikling på ulike alderstrinn. 
Generelt kan en si at dess eldre barnet er, 
dess mer samvær kan tåles og dess mindre 
barnet er, dess mindre samvær anbefales 
(Havik 2000).

De tidligste barneårene er preget av 
intense utviklingsprosesser. Dette gjelder 
spesielt hjernens utvikling og integrering av 
sanseinntrykk. Ekstreme erfaringer ved for 

eksempel dårlig omsorg, kan påvirke hjernens 
organisering og gi økt sårbarhet. Også 
stressende hendelser kan bidra til dette. Det 
tenkes spesielt på store endringer av rutiner, 
lukter, stemmer, steder og omsorgspersoner. 
Dette er enda viktigere å ta hensyn til dersom 
store endringer varer over lengre tid.

I slike situasjoner kan en stå i fare for at 
barnet bruker sine krefter og oppmerksom-
het på stadig tilpasning, framfor utvikling 
av kognitive, emosjonelle og sosiale 
ferdigheter. For de minste er anbefalt 
samvær kortvarig og heller hyppig, dersom 
samarbeidsforholdene er gode, og med stor 
vekt på likhet i rutiner og stabilitet.

Når barna blir eldre synes det viktig å 
være var på de vertikale og horisontale 
relasjoner som har betydning for sosial 
utvikling, og skillet mellom dem. De 
vertikale er barnets relasjoner til foreldre og 
andre voksne. De synes viktigst i småbarns-
alder der hovedelementene er beskyttelse, 
kontroll og ansvar, de voksne er modeller 
for grunnleggende sosial utvikling.

De horisontale relasjonene er barnets 
relasjoner til jevnaldrende. Disse blir mer og 
mer gjeldene fra førskolealder og deretter 

mer og mer samvarierende med språk- og 
begrepsutvikling. Disse relasjonene kan 
gjenkjennes blant annet ved at det er mer og 
mer spennende å være hjemmefra og 
likeledes mer og mer sårbart å være borte fra 
jevnaldrende, spesielt hvis det er stor avstand 
mellom omsorgs- og samværsbase.

Løsrivelsen fra de vertikale relasjonene 
for å kunne etablere nære horisontale 
jevnaldrenderelasjoner synes å være så 
kritisk at samvær med biologiske foreldre 
kan være mindre viktig i tenårene. Samtidig 
er det viktig å være oppmerksom på 
individuelle behovsforskjeller hos foster-
barna når en skal vurdere den individuelle 
styrkeforskjellen mellom vertikale og 
horisontale relasjonsbehov. Blant annet på 
grunn av manglende kjennskap til egne 
foreldre, og ungdommers økende rett til 
medbestemmelse dess eldre de blir.

Barnets språk, begreper og 
hukommelse
Andre viktige utviklingsområder som kan 
være viktig for samværsplanlegging er 
språk, begreps- og hukommelsesutvikling. 
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Små barn kan ha et aktivt språk og 
samtidig begrenset begrepsforståelse. De 
kan bruke ord uten å forstå betydningen. 
Normal begrepsutvikling forutsetter aktiv 
bruk av begreper, likeledes aktiv og mest 
mulig lik korrigering. Viktige konsekvenser 
for samvær synes da å være: Forsiktighet i 
forhold til barns utsagn og referater, viktig 
med klarlegging og enighet om hvordan 
begreper og situasjoner skal forstås de 
voksne imellom før eventuelle intervensjo-

ner. Forsiktighet langt inn i skolealder (for 
eksempel så har barn først i 8–9 års alder 
en så god tidsforståelse at en kan forvente 
klar oppfatning av hyppighet og lengde ved 
fravær fra omsorgsbasen).

Hukommelse er relativt uavhengig av 
språk. Barn kan derfor ha minner uten å 
kunne snakke om dem. Hukommelsesspen-
net er kort i starten, men gradvis økende. 
For de minste vil det si at samvær må være 
relativt hyppig.

Fokus på tilknytning
Først noen begreper som kan være til hjelp 
for forståelse og tilrettelegging av samvær 
med fokus på tilknytning:

Relasjonell kontinuitet betyr for barn å 
være omgitt av de samme nære menneskene 
gjennom oppveksten. Mulige konsekvenser 
ved brudd av den relasjonelle kontinuiteten 
er sorg og savn, utfordringer i forhold til 
identitetsutvikling og utfordringer med å 
skrive sin egen historie.

Relasjonell stabilitet handler om at de 
menneskene som skal skape og opprett-
holde relasjonen til barnet er stabile i sin 
sensitivitet og forståelse av barnets signaler 
og i sin akseptering og bekreftelse av barnet 
gjennom hele oppveksten. Mulige konse-
kvenser ved brudd av den relasjonelle 
stabiliteten er utrygg eller desorganisert 
tilknytning, dårligere selvbilde og mest-
ringsfølelse og større risiko for senere 
utviklingsvansker.

Samvær kan være en måte å opprett-
holde relasjonell kontinuitet når relasjonell 
stabilitet blir prioritert ved en omsorgsover-
takelse. Små barn kan utvikle en tilknyt-
ning til fosterforeldrene. Hos ungdom er 
det mer snakk om tilhørighet, det vil si at 
deres status i fosterfamilien er mer sosial 
enn emosjonell. De får opplevelsen av å bli 
delaktig i et sosialt fellesskap.

Fosterbarns tilknytning/tilhørighet til 
fosterfamilien kan deles i tre grupper:

Både-og-barna•	  er to-familie-integrert. 
Det betyr at de klarer å opprette et 
forhold til fosterforeldrene samtidig som 
de har samvær med foreldrene. I denne 
gruppen sikres både relasjonell stabilitet 
og relasjonell kontinuitet, en utvikling 
som synes å være i samsvar med 
lovverkets intensjoner.
Enten-eller-barna•	  føler enten tilhørig-
het til foreldrene, uten at fosterforeld-
rene kommer i posisjon eller tilhørighet 
til fosterforeldrene uten at foreldrene 
kommer i posisjon.
Verken-eller-barna•	  – oppfatter ingen 
av foreldreparene som helt sine. De har 
et svakt forhold til foreldrene og også til 
fosterforeldrene. Denne posisjonen er 
ledsaget av sterke følelser av savn etter 
tilhørighet. Den posisjonen som ansees 
å være mest skadelig for barnet

(Midjo (1997), Anfinnsen (1998) og 
Bunkholdt (2002)).

Vi kan spørre hva slags posisjon som 
psykologisk og utviklingsmessig sett er 
ønskelig? Bunkholdt (2002) mener at 
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både-og-tilhørighet ikke er ønskelig for de 
minste barna, det vil si de som flyttes før 6 
måneder. En rekke forskere blant annet, 
E. Bache-Hansen, Havik, Neil & Howe, 
Thorsteinsson skiller klart mellom de 
barna som flyttes før en tilknytning til 
foreldrene har oppstått og de som flytter 
senere.

Forutsetninger for at barn som allerede 
er knyttet til sine foreldre skal bli integrert i 
sin fosterfamilie er at foreldrene må frigjøre 
barnet til ny tilknytning og tilhørighet. 
Sinclair (2005) mener at samvær kan være 
en arena hvor de opprinnelige foreldrene 
kan vise at de aksepterer fosterhjemmet og 
plasseringen. Bunkholdt (2002) sier at 
forventninger til opprinnelige foreldre er at 
de samtidig som de opprettholder interesse 
og engasjement for barnet, også gir det 
tilgang til forhistorien og gir det anledning 
til å følge med i familiens fortsatte liv.

Verken-eller tilhørighet – kan skyldes 
at foreldrene ikke tillater barna å integrere 
seg i fosterfamilien og binder barna til seg 

med ulike strategier, misbruker samværene 
ved å tviholde på barna eller det motsatte 
ved å avvise barna. Uheldige konsekvenser 
kan være skadelige relasjonsmønstre og 
lojalitetskonflikter,

Bunkholdt (2004) mener at i de tilfeller 
hvor samvær er tilknytningshemmende må 
barnevernet gå inn og ta et valg for barnet. 
Det er svært viktig å prioritere den 
psykologiske situasjonen som sikrer 
tilknytningsprosessen og alt som truer den 
vil hun nedprioritere, enten utgangspunk-
tet er tilbakeføring eller ikke.

Videre mener Koch & Walstad (2005) 
at for mye samvær kan føre til at savnet 
etter foreldrene opprettholdes samtidig som 
samværet fører til at relasjonen til fosterfor-
eldrene ikke blir trygg og stabil nok. Da 
blir barnet holdt i en tilstand av utrygghet 
og «ulykkelig kjærlighet».

Gitt at vi kan forutse hvilke barn som 
kommer til å havne i verken-eller tilhørighet, 
altså at de helt grunnleggende opplever seg 
alene i verden, må vi stille oss spørsmålet om 

tilbakeføring er bedre for barnet enn 
samværsendring.

De fleste barn ønsker kontakt med 
foreldrene sine. Sinclair m.fl (2005) fant at 
noen barn ikke vil binde seg til fosterforel-
drene om de nektes kontakt med forel-
drene. Samvær bør opprettholdes, ikke 
fordi det nødvendigvis vil være bra for 
barnet, men fordi foreldrene og barnet 
ønsker det. Samværet bør bare reduseres 
hvis det har en ødeleggende effekt på 
barnet. Det å overkjøre barns ønsker om 
kontakt kan skade deres følelse av å være 
agent i eget liv (Thoburn 2004).

Hvis tilknytningen i fosterhjemmet faller 
på plass og barnet får en trygg base kan vi 
anta at barnet vil kunne tåle samvær bedre. 
Det går altså an å tenke økt samvær på sikt 
og at dette kan sammenfalle med barnas 
økte refleksjon rundt identitet og tilhørighet 
i puberteten. (Neil & Howe 2004).
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På nyåret blir det sendt giro med medlemskontingent til de som er  
medlemmer pr. 31.12.10 og abonnementsavgift for Fosterhjemskontakt.

Medlemskontingenten er kr 510,– pr. år.
Abonnementsavgiften er kr 350,– pr. år.

I tillegg er det mulig å bli fosterhjemsvenn. Dette koster kr 150,– pr. år. Som 
fosterhjemsvenn får man ett nummer av Fosterhjemskontakt tilsendt.

Medlemskapet og abonnementet løper til det blir sagt opp.  
Det gjelder alle, også dere som har fått første året betalt av  barnevernstjenesten eller 
Bufetats fosterhjemstjeneste.

Her kommer to oppfordringer fra sekretariatet: 

Adresseforandring•	  
Vi oppfordrer alle medlemmer og abonnenter som skifter adresse å melde fra om 
dette til sekretariatet ved Norsk Fosterhjemsforening. Vi opplever å få bladet i retur 
altfor mange ganger. Det er kostbart for foreningen å sende det ut på nytt og fører til 
mye ekstra arbeid. 
 
Takk til alle som husker å melde fra om adresseforandring raskt etter at de har 
fått ny adresse. 

Innbetalingsblanketter•	  
Når medlemskontingenten eller abonnementsavgiften skal betales via nettbank eller 
telebank, oppfordrer vi alle medlemmer og abonnenter til å skrive KID-nummer 
på innbetalingsblanketten. KID-nummeret gjør at betalingene fra dere automatisk 
blir registrert på rett person, og vi slipper å bruke ekstra tid på å finne ut hvem som 
har betalt. 
 
Takk til dere som husker å skrive KID-nummeret på innbetalingsblanketten.

Medlemskontingent  
og abonnementsavgift
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Hva sier forskningen ellers om samvær?

Relativt lite forskning på samværsordninger for barn (Koch & Walstad, 2005, 
Quinton et al. 1997, Ulvik 2002).

Wolkind og Rushton (1994) metastudie:
Samvær kan være utviklingsfremmende, utviklingshemmende eller nøytralt.•	
Ikke samvær i seg selv som er skadelig, men samvær med spesifikke personer.•	

Koch og Walstad (2005): Samvær er utviklingsstøttende når emosjonelle relasjoner 
og tilhørighet som er viktige for barnet opprettholdes eller etablerers innenfor 
relasjoner preget av stabilitet, som har lavt konfliktnivå mellom de voksne, som er 
samsvar med barnets egne ønsker og behov og som har frekvens og innhold som 
ikke griper forstyrrende inn i barnets utvikling og daglig fungering over tid.


