
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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?
Vår faste spaltist og den som har betjent 
rådgivningstelefonen, har for tiden 
svangerskapspermisjon. I tiden framover vil det 
være flere som betjener telefonen og 
besvarer spørsmål fra fosterforeldre og faglige 
instanser.  Det vil derfor ikke være en fast 
spaltist som skriver til Spør rådgiver, men det vil 
skrives av et rådgiverteam.

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.

Seksuelle overgrep i fosterhjem eller anklager om dette

Bakgrunnsinformasjon
Seksuelle overgrep kan defineres på 
ulike måter avhengig av de formål 
og de kontekster de skal brukes i. 
Grovt sett kan vi snakke om jurid - 
iske definisjoner og om sosialpsyko-
logiske definisjoner. De juridiske 
definisjonene legger vekt på hand-
linger og på relasjonen mellom den 
utsatte og den som forgriper seg. De 
sosialpsykologiske definisjonene 
beskriver på ulike måter at seksuelle 
overgrep skjer ut fra den eldres 
(overgriperens) behov, på bekost-
ning av barnets behov.  På den 
måten pålegges overgriperen ansvar 
for handlingene, uavhengig av 
barnets oppførsel, handlinger og 
reaksjoner.

Andre elementer i definisjonene 
er at overgrep er seksuelle hand-
linger barnet ikke kan forstå, at 
handlingene krenker barnets  
inte gri tet, at den voksne utnytter 
barnets avhengighet eller sin egen 
maktposisjon, at handlingene bryter 
med sosiale tabuer innenfor famili-
ene, eller at handlingene er ulovlige.

Det er heldigvis ikke ofte vi får 
henvendelser på rådgivningstele-
fonen om seksuelle overgrep i 
foster hjem eller anklager om dette, 
men det er alltid flere slike saker i 
året. Ett slikt overgrep er ett for mye 
fordi det påfører mennesker så store 
lidelser.  Barnevernstjenesten og 
fosterforeldre må derfor gjøre alt de 
kan for å forebygge at slike saker 
oppstår.

Når seksuelle overgrep 
har skjedd
Noen barn blir flyttet fra sine 
foreldre fordi de blir utsatt for 

omsorgssvikt, andre fordi de blir 
utsatt for vold. Og noen barn må 
flytte fordi det har blitt avdekket at 
barnet har blitt seksuelt misbrukt. 
Det er grunn til å tro at det også er 
mange barn som bor i fosterhjem 
som har opplevd slike overgrep uten 
at det har blitt avdekket. Det kan 
også være at det ikke er et seksuelt 
overgrep, men at barnet har vokst 
opp med at voksne i hjemmet har 
hatt en seksualisert atferd. Dette 
kan barnet ha tatt med seg videre til 
sitt nye hjem.

Når et barn kommer fra et hjem 
med overgrep av seksuell karakter 
som sin livserfaring, vil det ofte 
være utsatt for å bli misbrukt på 
nytt. På et foredrag for ansatte i 
Norsk Fosterhjemsforening for 
noen år siden, fortalte kursleder 
som selv var misbrukt som barn, at 
da hun flyttet til et nytt hjem så sto 
det sannsynligvis «Bruk meg» med 
store bokstaver i panna hennes. 
Hun fortalte om en far som aldri 
var voldelig mot henne, men som 
misbrukte henne seksuelt fra hun 
var to år gammel. Det var slik hun 
trodde det skulle være da hun i en 
alder av ti år flyttet i fosterhjem. 
Siden faren var spesielt omsorgfull i 
situasjoner da han misbrukte 
datteren, forbant hun seksuell kon - 
takt mellom voksne og barn som 
noe positivt. 

Hvis barn med slik erfaring 
kommer til fosterhjem der voksne 
kan komme til å tre over seksuelle 
grenser når de blir invitert til dette, 
kan det få katastrofale følger for 
fosterbarnet og fosterfamilien. Det  
trenger ikke være de voksne i foster - 
hjemmet som går over slike grenser. 

De aller vanskeligste sakene vi får på rådgivnings-
telefonen er de som kan relateres til seksuelle 
overgrep i fosterhjem. Enten det har foregått slike 
overgrep eller om noen i fosterhjemmet har blitt 
urettmessig anklaget for dette, vil det medføre 
voldsomme påkjenninger for de berørte.



Det kan også være biologiske barn.  
Seksuelle overgrep i fosterhjem 

skjer ikke bare i situasjoner der foster - 
barnet har invitert til seksuell kontakt, 
men også fordi de som bor i foster-
hjemmet lurer eller truer fosterbarnet 
inn i slike situasjoner. Når noen i et 
fosterhjem går over slike grenser av 
den ene og den andre grunnen, har de 
begått et stort overgrep mot et sårbart 
barn. 

Anklager om seksuelle 
overgrep
Det skjer også at noen i fosterhjemmet 
blir anklaget for seksuelle overgrep 
mot fosterbarnet uten at dette har 
skjedd. Vi vet at dette har forekommet 
fordi barnet ønsker å straffe noen i 
fosterhjemmet, og at barnet i ettertid 
har innrømmet dette. Slik straffemeto-
der kan bunne i sjalusi mot noen i 
fosterhjemmet.  

Sjalusi er en sterk og farlig følelse vi 
mennesker er utstyrt med, og mange 
fosterbarn utvikler slike sterke følelser 
fordi de har opplevd vonde situasjoner 
med tap av nære relasjoner. Det kan 
være at barnet har knyttet seg sterkt til 
den ene fosterforelderen, og at det 
utvikler seg til en rivalisering.  Foster-
barn kan ha mange overlevelsesstrate-
gier med seg, som de bruker i vanske-
lige perioder i livet. De kan ha atferd 
som virker uforstående på de nær-
meste, men som likevel har en funk-
sjon for barnet. Slike strategier er det 
ikke alltid så lett å forstå. 

Noen barn kan være så skadet at de 
blander nåtid og fortid. Dette gjelder 
de som har opplevd så vanskelige for - 
hold at de har dissosiert i slike situa-
sjoner. Dissosiering er en mestrings-
strategi enkelte barn ubevisst bruker 
for å beskytte seg mot overveldende og 
ekstremt smertefulle opplevelser.  
Over grepsutsatte forteller i ettertid at 
det var som om kroppen som ble mis - 
brukt, ikke var en del av  dem selv, de 
kjente ikke smerten, de «var ikke til 
stede». Inntrykkene splittes opp i 

fragmenter som lagres atskilt fra hver - 
andre i barnets underbevissthet.  Bar - 
net kan derfor ikke «huske» overgreps-
erfaringene.

Vi får henvendelser både om reelle 
seksuelle overgrep i fosterhjem og 
anklager om overgrep der innringer er 
overbevist om at det ikke har skjedd. 
Her er to forskjellige henvendelser vi 
har fått:

Første henvendelse 
Vi ble fosterforeldre til en 11 år gammel 
jente for 5 år siden. Det har vært mange 
vanskelige situasjoner med henne. Hun 
har drevet med både selvskading og gjort 
noen selvmordsforsøk som har rystet oss. 
Det som likevel har toppet det hele, er at 
hun nå har sagt til sin mor at hennes 
fosterbror på 17 år har misbrukt henne 
seksuelt. Hennes mor har tatt kontakt 
med barnevernet med disse anklagene. 
Vi som guttens foreldre kan ikke i vår 
villeste fantasi tro at dette har skjedd, og 
gutten vår benekter det på det sterkeste. 
Likevel kan vi ikke være sikre. Vi er inn - 
kalt til et møte med barnevernstjenesten 
der dette er tema. Vi kan jo ikke fortsette 
å være fosterhjem for jenta enten det har 
skjedd eller ikke. Usikkerheten er det 
verste, og kanskje vi aldri får noe svar på 

om det har skjedd. Hvis det har skjedd 
er det et forferdelig overgrep mot jenta 
som har opplevd mye traumatisk tid - 
ligere i livet, selv om vi vet lite om hva 
hun konkret har opplevd. Hvis det ikke 
har skjedd er det forferdelig for vår sønn 
å bli anklaget for slike grusomme ting. 
Har dere erfaring med lignende tilfeller?

Svar:
Det er ikke slike saker som ringes 
hypp igst inn til vår rådgivningstelefon, 
men vi har hatt mange nok slike saker 
i årenes løp til å kunne si noe om det. 
Det er imidlertid ikke enkelt å gi en - 
tyd ige svar på slike spørsmål som du 
stiller, men vi kan komme med noen 
anbefalinger.

Først og fremst er det viktig å  
prøve å avdekke hva som har skjedd. 
For å kunne klare dette er det viktig å 
nøste i det som har skjedd siden jenta 
kom til dere. Kan dere stole på det 
hun sier? Har hun opptrådt på måter 
som virker merkelig på dere?  Hvordan 
har hun og fosterbroren vært i forhold 
til hverandre? 

Resten av hennes historie må dere 
forlange å få mest mulig av fra barne-
vernstjenesten. Det kan hende de sitter 
på opplysninger om jenta som dere 
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ikke har fått vite og som lettere kan gi 
dere noen svar. Det er derfor viktig i 
møtet å fortelle at det er nødvendig 
for dere å få vite mest mulig om 
hennes historie. Hvis det er mistanke 
om at jente har blitt seksuelt mis-
brukt før hun kom til dere, så kan det 
være en indikasjon på at jenta har en 
finger med i spillet. Det kan bety at 
hun har invitert sønnen deres til å 
være med på noe, men det trenger 
ikke være slik. I alle tilfelle er det han 
som er 17 år som har et ansvar for at 
slikt ikke skal skje. 

Etter møtet er det viktig å nøste 
videre ved å snakke med sønnen 
deres. Still de ubehagelige spørsmål-
ene, men på en slik måte at han kan 
være villig til å fortelle. Jenta bør 
barne vernet snakke med, også med en 
intensjon om å få avdekket hva som 
har skjedd. Det er viktig å få «ren-
vasket» sønnen deres hvis et slikt 
over grep ikke har skjedd, og det er 
viktig at han tar ansvar hvis det har 
skjedd et overgrep. 

Flytting må diskuteres med barne - 
vernstjenesten, men vi forstår at det 
kan være vanskelig å fortsette som 
fosterhjem både med det ene eller det 
andre utfallet. Det er likevel ikke slik 
det må bli. En alvorlig krise slik dere 
nå står oppi, kan føre til vekst dersom 
det kommer læring og innsikt ut av 
det.

Andre henvendelse
Vi ble fosterforeldre for en jente på 14 år 
for ca et år siden. Helt fra første stund 
har hun trillet fosterfar rundt lille-
finger’n. I løpet av siste fire måned ene 
har jeg fått en mistanke om at det foregår 
noe annet mellom dem. De har et slags 
flørtende forhold, og det er ikke sikkert at 
jeg hadde reagert hvis det var med vår 
egen datter. Da kunne jeg til og med sett 
på det som et fint element i relasjonen, 
men jeg har en følelse av at dette er noe 
annet. Vet ikke om det er fordi hun er en 
fremmed som har kommet inn i vårt 
hjem.  

Jeg kan få en følelse av at hun er sjalu 
på meg, og at hun vil ha meg mest mulig 
unna så hun og fosterfar kan le, tøyse og 

tulle på sin måte. Det er ikke en tydelig 
seksuell undertone i forholdet deres, mer 
en vag følelse hos meg om at det er noe 
som ikke stemmer. Det er også slik at hun 
kan gå til ham og få klarsignal på noe 
hun har fått «nei» på hos meg. Vi har en 
datter som er eldre enn fosterdatteren vår, 
og hun har også påpekt overfor meg at 
det er litt vel «tett» mellom dem. Første 
gang hun sa dette tenkte jeg at hun var 
misunnelig fordi hun selv ikke har hatt 
en nært for hold til sin far. Heller motsatt. 
Det er kanskje derfor jeg nå reagerer som 
jeg gjør; det er liksom ikke hans måte å 
være på når han oppfører seg som en tøys - 
ete ungdom sammen med foster datteren 
vår. Hvordan bør jeg gripe dette an?

Svar: 
Du bør ta det du har observert og det 
du føler på alvor. Det er ikke sikkert at 
det er noe mer enn et hyggelig og 
kameratslig forhold mellom din mann 
og din fosterdatter, men det kan også 
være noe som er i ferd med å bygge seg 
opp. 

Først og fremst må du snakke med 
din mann om dette. Si klart og tydelig 
hva du og deres datter har obser vert. 
Si like klart og tydelig  hva som kan 
være konsekvensene av å omgås på den 
måten han gjør. Det kan være et signal 
til henne om at han ønsker noe mer, 
og at det som kanskje ikke er noe 
alvorlig fra hans side, kan opp fattes 
slik fra hennes side. 

Det er også viktig å snakke med 
ham om at det er veldig uheldig at 
dere ikke står sammen om de beslut-
ninger som blir tatt som angår foster - 
datteren deres. Dette skaper ikke 
trygg het hos henne, men en usikker-
het som hun vil teste ut. Noen foster - 
barn er villig til å gå langt i en slik ut - 
testing av fosterforeldrene. Hvis slike 
samtaler med fosterfar ikke hjelper, må 
du gå videre til barneverns tjenesten 
med det du ser. Fortell dette til din 
mann, ikke som en trussel, men som 
en nødvendighet for alle parter. 

Avslutning
Barnevernstjenesten som tar omsor-
gen for barn som ikke kan bo hjem-

me, har et stort ansvar når de skal 
plassere barnet i et nytt hjem. Spesielt 
viktig er dette når barnet er seksuelt 
misbrukt, eller når det er fare for at 
dette har skjedd. Dersom omsorgs-
overtatte barn må oppleve overgrep 
på nytt etter flytting, begås det et 
stort over grep mot barnet. 

Hver og en av de voksne i  foster-
hjemmet har også et stort ansvar i å 
være våkne for hva som skjer i hjem - 
met. Det betyr ikke at man skal være 
ubegrunnet mistenksomme overfor 
hverandre og barna som bor i foster -
hjemmet, men at man skal ha med i 
bevisstheten at slikt kan skje fordi det 
ligger noen forutsetninger til stede 
som gjør det lettere for at det kan 
hende. 

Seksuelle overgrep, eller anklager 
om dette, er et minefelt som må tas 
på ytterste alvor både av fosterforeldre 
og barnevernstjenesten. Det er derfor 
viktig at barnevernstjenesten snakker 
med  fosterforeldre om dette på en 
generell måte før plassering av barnet, 
og at det tas opp på PRIDE-kursene 
som de fleste fosterforeldre deltar på. 

Det er også viktig at fosterforeldre 
snakker sammen om seksuelle over - 
grep og om hva som kan skje når 
misbrukte barn flyttes til vanlige hjem 
der de inngår i tette forhold med 
voksne og barn.  Det er også viktig å 
snakke med biologiske barn om dette 
temaet, tilpasset alder og modenhet. 
Det er også viktig å være våkent til - 
stede i det som skjer mellom de som 
bor i fosterhjemmet og ikke lukke 
øynene for det som måtte være ube - 
haglig eller det man anser som 
utenke lig. Samtidig må man ikke 
krisemaksimere det som er normale 
tette situasjoner mellom mennesker 
som betyr noe for hverandre. Det vil 
kunne gå ut over livskvaliteten til de 
som bor i fosterhjemmet. Det vil 
alltid være en balansegang i å være 
årvåken uten å «male fanden på 
veggen».  Ha tro på at menneskene 
rundt deg har gode hensikter, men ha 
alle muligheter åpne for at ting kan 
skje i tette familierelasjoner.


