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Stabilitet i fosterhjem
Utilsiktede flyttinger er ett av de største problemene innen 
fosterhjemsomsorgen. Hva kan virke beskyttende mot slike 
brudd i fosterhjemsplasseringer?

• Av Margrethe Toven, sosionom og 
familieterapeut

Innledning
I forbindelse med min avsluttende 
masteroppgave i familiebehandling ved 
Høgskolen i Oslo våren 2013 valgte jeg 
å gjøre en studie av tidligere fosterbarns 
og fosterforeldres erfaringer om det å 
bli familie og skape et varig hjem for og 
med omsorgssviktede barn. I overkant 
av 80 prosent av plasseringer utenfor 
hjemmet her i Norge skjer til foster-
hjem. Målsetting er å ha fosterhjem 
som gir den grunnleggende trygghet, 
stabilitet, omsorg og utvikling som 
barnet trenger. 

Utilsiktede flyttinger er et problem 
innen fosterhjemsomsorgen. Et norsk 
studie fulgte 70 barn over 7-8 år, og 
fant at 39 prosent opplevde utilsiktede 
flyttinger (Christiansen, Havik og 
Anderssen, 2010). De utilsiktede flytt - 
ingene skjedde gjennomsnittlig to år 
etter plassering. Internasjonal forskning 
viser at 20–50 prosent av alle plasse - 
r inger ender med utilsiktet flytting 
(Backe-Hansen 2009). 

I min masteroppgave valgte jeg å 
undersøke de langvarige plasseringene i 
fosterhjem. Jeg valgte å gjennomføre 
totalt ti intervjuer med tidligere foster-
foreldre og fosterbarn fra  fem hjem. 
Fosterbarnet var mellom to og seks år 
da det flyttet inn og minst 18 år da det 
flyttet ut. Infomantenes fortellinger 
kunne oppsummeres med funn av 
tretten faktorer som de mente hadde 
virket beskyttende inn mot brudd i 
plasseringene. Syv faktorer var relatert 
til forhold innenfor kjernefamilien og 
seks faktorer viste til betydning av den 
samhandling som skjedde mellom 
familien og andre systemer. I det 

følgende skal jeg si noe om de ulike 
faktorene og avslutningsvis hva disse 
kan bety for fosterhjemsarbeidet.

Funn
1. Etablering av kontakt og trygghet 
Samtlige fosterforeldre forteller om en 
glede, men usikkerhet  og behov for å 
være aktivt utforskende og fleksible i 
forhold til sine egne liv i møte med det 
fremmede barnet. Alle ga uttrykk for å 
like barnet ganske spontant.  At barnet 
var ”nydelig” å se til, eller ”lett å like”. 
Mange opplevde at barnet aktivt søkte 
dem og at de opplevde ønsket om å ta 
vare på, være god mot barnet ganske 
umiddelbart. De måtte likevel bruke 
mye og lang tid til å bli kjent med 
hverandre. Fosterforeldrene har lagt 
vekt på å lese og tolke barnets signaler. 
Dette var ikke alltid like lett. Jeg finner 
at fosterforeldrene beskriver behovet for 
og viktigheten av å se hva som ligger 
”bak” hva barnet faktisk viser. Foster-
foreldrene formidler en genuin interesse 
for og omsorg for barn. De har hatt et 
reelt ønske om å være sammen med, bli 
kjent med og gjøre det nye barnet til sitt 
eget og til en del av sin familie. Dette 
har krevd fleksibilitet og raushet. 
Viktigheten av å bruke tid, vise nærhet 
og kjærlighet snakker fosterforeldrene 
mye om. De forklarer dette med å bli 
kjent med gjennom å være opptatt av 
og gjøre ting sammen med barnet. Det 
uttrykkes en forståelse av at det er viktig 
å vise at man bryr seg og at dette vises 
fysisk gjennom å ta på, gi en klem, sitte 
på fanget og bruke tid på gode stunder 
som å lese bøker sammen. Etablering av 
slike gjensidige samspill situasjoner  
skaper nærhetsprosesser som vi vet er 
selve grunnlaget for å etablere kontakt 
og muliggjøre trygg tilknytning.

2. Opplevelse av tilhørighet 
Samtlige fosterforeldre har lagt vekt på 
at fosterbarnet de har tatt til seg skulle  
bli behandlet og føle seg som en del av 
familien. Selv om noen av barna i 
perioder har blitt sterkt påminnet av sin 
biologiske familie om hvem som er 
deres ”egentlige” familie, mener 
infomantene at forsterforeldrenes 
innstilling, konkrete handlinger og 
språkbruk har hatt betydning for at 
tilhørighet har kunnet skje. Det å ikke 
bruke betegnelser som fosterbarn, men 
for eksempel datter er noe flere har 
påpekt som viktig. Ord eller benevn-
elser er med på å definere. Datter, sønn, 
vårt barn gir et signal om at du er en 
del av, du tilhører denne familien. 
Ungdommen snakker om hvor viktig 
det er at fosterforeldre er tydelige, setter 
ord på og brekrefter tilhørighet og at 
ting skal vare. Når ting ikke blir sagt 
eller formidles utydelige fører det til 
usikkerhet. For noen har bruk av 
repeterende historier om det positive 
rundt  barnets ankomst i familien, 
gjerne fortalt på sengekanten, vært 
viktige.

3. Forpliktelse overfor barnet 
Samtlige av fosterforeldrene forteller at 
de selv og deres partnere hadde en 
grunnleggende felles forståelse av at når 
de tok til seg et barn med tanke på 
oppvekst, så var det på ordentlig. De 
voksne hadde en felles forståelse om at 
barna var deres ansvar. Etter deres 
mening var det å  si opp ”avtalen”  aldri 
aktuelt, selv om noen i vanskelige 
perioder formidler at tanken om dette 
kunne komme. Fosterforeldrene for - 
teller om dette som en felles forståelse 
og beslutning som var tatt. Noen mener 
at det er en del av deres personlighet 
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eller  verdigrunnlag. Fosterforeldrene 
bruker ord som å være helhjertet, sta og 
utholdende når de skal beskrive 
hverandre relatert til det å stå i 
utfordringer. En fostermor sier det slik;

”Ja, og den vissheten også om at vi er 
de eneste han har når det kommer til 
stykket… at vi må være der for ham...
fordi at han trenger oss jo… jeg er jo, har 
jo vært glad i ham, ikke sant…så det å 
slippe tak i ham det… har aldri vært 
aktuelt … selv om han har avvist oss.”

4. Tydelig grensesetting 
Alle fosterforeldrene forteller at de har 

vektlagt klare og tydelige grenser i 
omsorgsutøvelsen. Gjennom tydelige 
grenser skaper fosterforeldrene en 
struktur i hverdagen. For barna kan det 
bidra til å gi økt trygghet at de vet hva 
som skjer, at de vet hvilket svar de kan 
forvente seg i gitte situasjoner. Mange 
barn og unge tester naturlig ut grensene 

og prøver å overskride dem, men det 
oppleves likevel som bra at de voksne er 
der og at de møter motstand. For de 
unge kan det bety at de voksne bryr 
seg, noe som er et viktig signal i seg 
selv. Tydelige og god struktur anses å 
positivt regulere samhandlingen og 
forebygge atferdsproblematikk.

                Om forfatteren 

• Margrethe Toven er utdannet sosionom 1988, familieterapeut 
2003 og har jobbet mange år i både kommunalt og statlig 
barnevern. Eksamen Master i familiebehandling ble avlagt våren 
2013. Hun er i dag ansatt som seniorrådgiver ved Fagteam 
Lillestrøm. Som ansatt i fagteam består arbeidet av en utstrakt 
samhandling med den kommunale barnverntjenesten, de statlige 
fosterhjemtjenestene og andre institusjonsbaserte tiltak. En viktig del av arbeidet er 
å finne best mulig egnede tiltak for det enkelte barn eller ungdom som ikke kan bo 
hjemme på kort eller lang sikt.
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5. Likebehandling av barna  
Lik behandling av alle barna i hjemmet 
er noe alle fosterforeldrene har vært 
svært bevisste på. Alle ungdommene 
forteller på ulike måter at de har hatt 
opplevelsen av å bli behandlet likt med 
de andre barna i huset og at det har 
vært viktig. Likeverd og respekt har 
kommet til uttrykk i praktisk handling. 
En ungdom sier det slik;

 ”Jeg tror ikke de sa noe…de gjorde 
noe…vi fikk det samme...det var ikke 
noen forskjell…skulle man kjøpe sko så 
var det ikke forskjell...kall det pris eller 
noe annet… det var ikke forskjells behand-
ling... i det hele tatt samme hva det 
gjaldt...”

6. Inkludering og ivaretakelse av 
biologiske barn 
Både fosterforeldrene  og ungdommene 
har vært opptatt av de biologiske barnas 
betydning for fosterfamilien. De mener 
at biologiske barn på ulike måter repre  - 
senterer en viktig faktor for at plasser-
ingen skal bli vellykket. Fosterforeldre i 
undersøkelsen forteller om at de har 
hatt høy bevissthet og jobbet aktivt 
med egne barn før og under plassering 
for på den måten å forebygge mulig 

sjalusi eller negative følelser hos eller 
mellom barna. De fosterforeldrene som 
hadde egne barn før plasseringen, har 
lagt vekt på å ta med egne barn i 
samtaler og beslutning om oppdrag 
som fosterforeldre. En fostermor sier;

”Det kan være vanskelig å dele på 
foreldren...at det blir en konkurranse det 
kan bli når fosterbarnet krever mye...at 
man får mindre tid til sine egne...at man 
blir sliten, det merker jo egne barn...da er 
de så lojale at de trekker seg litt istedenfor 
å kreve sin plass…(…) alle tre hver for 
seg… føle at de får alle likt… teater, 
kino... ikke de to og la henne være alene...
tatt en og en da.” 

7. Godt og støttende parforhold
Fosterforeldrene har på ulike måter 
fortalt om hvor viktig de har opplevd 
det å være to om oppgaven. Det har 
gjort at de har kunne utfylle hverandres 
sterke og svake sider og avlaste hveran-
dre. De har kunnet bytte på å gå inn og 
ut av situasjoner med barna. Det har 
også vært viktig å skape rom for seg selv 
og partner med mulighet til å vedlike-
holde god kommunikasjon i parforhol-
det. Det å snakke sammen, ha en åpen 
og god kommunikasjon, gjør at 

fosterforeldre kan være i forkant, 
fremstå som samstemte og tydelige. 
Dette er støttende og avlastende for de 
voksne, og bidrar til å skape trygghet og 
forutsigbarhet for barnet.

8. Storfamiliens inkludering av 
fosterbarnet
Samtlige fosterbarn har fortalt om at 
det har vært viktig å oppleve seg 
inkludert, akseptert, regnet med i 
fosterfamiliens storfamilie. For de fleste 
snakker vi her om besteforeldre, tanter 
onkler, kusiner og fettere. Fire av 
familiene har bodd så nært deler av 
egen storfamilie at de har hatt stor 
betydning for fosterbarnet og foster-
foreldrene direkte i hverdagen. Langt 
de fleste fosterforeldrene hadde en 
opplevelse av aksept og inkludering av 
barnet i storfamilien og dette blir 
beskrevet som en stor ressurs både for 
barnet og for fosterforeldrene.  

9. Avlastning i eget nettverk
Flertallet av fosterforeldrene har 
erfaring på at det kan ha vært svært 
krevende å være omsorgspersoner i 
perioder. De har gitt uttrykk for 
nødvendigheten av å finne tid til seg 
selv som voksne individer og par. I 
noen perioder har det vært en forut-
setning for å ivareta egen fungering. Et 
fosterforeldrepar sier det slik: ”du må 
ikke ødelegge hele ditt eget liv...nei… kan 
jo ikke gå nedenom og hjem fordi du er så 
sliten”.

Noe som alle informantene synes å 
være enige om er at når et barn skal 
være hos noen andre for kortere eller 
lengre tid, bør dette skje i familien eller 
det nære og naturlige nettverket. Det 
bør være hos noen som barnet kjenner, 
trives sammen med og kan gjøre lyst - 
betonte aktiviteter sammen med. Det er 
kunstig å bli sendt bort til fremmede. 

10. Tilgang på formell eller uformell 
samtalepartner 
De fem fosterforeldreparene har hatt 
ulike forutsetninger for å føle seg 
kompetente i ulike situasjoner ut fra 
hvilken erfaring og kunnskap de 
generelt hadde om barn før plassering. 
Fire av familiene har fortellinger om 
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særlig krevende situasjoner eller faser 
underveis i barnas oppvekst hvor det for 
dem har vært viktig for deres mestring å 
ha gode personer utenfor kjernefamilien 
å snakke med. De fleste familiene har 
hatt tett kontakt med egen slekt og alle 
har hatt et godt nettverk. Det å ha nære 
personer  hvor man kan ta små samtaler 
over vanske lige situasjoner her og nå har 
vært viktig. Noen har hatt behov for 
profe  sjonell hjelp i kortere perioder. For 
en familie var det helt avgjørende for at 
brudd ikke skulle skje. Det gis av alle 
uttrykk for viktigheten av at hjelpen er 
tilgjeneglig når man trenger den. 
Utfordringen er ofte her og nå. 

11. God samhandling med 
fosterbarnas biologiske familie
En faktor som samtlige informanter har 
lagt stor vekt på, og har vært samstemte 
om har hatt positiv betydning for 
plasser ingen, er forholdet til biologisk 
familie. Det kommer frem at alle infor - 
mantene har hatt en grunnlegg ende 
holdning om at biologisk familie er 
viktig og de har strukket seg langt for å 
tilrettelegge for gode samvær. Samvær-
ene har ikke alltid vært med biologiske 

foreldrene, men i flere til feller med 
tanter, onkler og ikke minst beste-
foreldre og søsken. Flertallet av foster-
foreldrene opplevde at de fikk positiv 
respons og gode tilbake meld inger fra 
den biologiske familien på sin åpenhet 
og raushet. De mener at det har gjort 
oppgaven som fosterforeldre lettere. 
Kontakten har, slik de ser det, bidratt til 
en større aksept av plasser ingen og dem 
selv som fosterforeldre, og gitt et signal 
til fosterbarna om at det var greit at de 
bodde der. 

12. Aktive og støttende fosterforeldre 
på barnas arenaer i lokalmiljøet
Alle familiene i min undersøkelse har 
hatt en tilhørighet og aktiv deltakelse i 
sitt lokalmiljø. Det som er felles for 
mine fosterforeldreinformanter er at de 
har vært synlige og tilstedværende 
voksne på de ulike areaene hvor barna 
har befunnet seg.

”Ja, i forhold til skole, jeg har vært 
veldig aktiv…klassekontakt, FAU,...leder, 
aktiv i skolemiljøet… mannen min har 
tatt den idrettsbiten, fotball og ishockey, 
oppmann og trener og fulgt opp ting 
mange år i ishaller og på fobtallbaner .”

Gjennom aktiv deltakelse i skole og 
fritid har de fått god oversikt over lokal - 
miljøet og skaffet seg gode og støttende 
nettverk og vært synlige voksne. Aktiv 
deltakelse i fritid aktiviteter, oppfølging 
av skole, er noe alle har tilstrebet og sett 
på som viktig sosialt og utviklings-
støttende for barnet. 

13. Tilgjengelig, stabil og støttende 
barneverntjeneste  
Det var vanskeligere å få frem de gode 
historiene om barneverntjenesten sitt 
bidrag til at fosterforeldrene har lykkes. 
Det var lettere å snakke om fravær eller 
det som ikke var bra. Fosterforeldrene 
er likevel enige om at barnevern-
tjenesten har vært viktig og at det må 
komme frem. Kommunikasjonen med 
ansvarlig saksbehandler og den direkte 
oppfølgingen underveis, er det som 
mine infomanter fremholder som 
viktigst. Fosterforeldrene trekker frem 
viktigheten av å ha kontakt med kjente, 
stabile personer i barneverntjenesten. 
Det oppleves da som lettere og mindre 
krevende å ta kontakt og få hjelp i 
hverdagen. En ungdom avsluttet med 
følgende råd til barnevernet;
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”Ikke la de gi opp så lett…la de heller 
få råd og veiledning og hjelp(...) det er 
ungene det går ut over… og neste 
familie(...) det blir ikke noe lettere for den 
andre familien som bare få ...da har 
ungen vært hos en familie som ikke klarer 
det.” 

Avslutning
I dette studiet har jeg ønsket å utforske 
hva som fremmer stabilitet i fosterhjem 
med utgangspunkt i tidligere foster-
foreldres og fosterbarns erfaringer. 
Deres historier tyder på at barnas 
tidligere dårlige omsorgserfaringer gjør 
at det vil kunne ta lang tid å skape 
ønsket trygghet og tilhørighet til 
fosterhjemmet, men det er mulig. 
Gjennom et godt samspill, tydlig 
grensesetting, ivaretakelse av egne barn 
og parforholdet legges det til rette for 
optimal familiefungering som kommer 
alle til gode. At fosterforeldrene har en 
forpliktelse overfor barnet de tar imot 
fremheves som en vesentlig beskyttel-
ses faktor mot brudd. Funnene i denne 
undersøkelsen viser viktigheten av å ha 
tilgang på, eller skape og være aktivt 
deltakende, i nettverk utenfor familien. 
Mange av informantene i denne under - 
søkelsen har hatt naturlig tilgang på 
gode og betydningsfulle støttespillere 
gjennom egen familie. Også arbeids-

plass, nabolag, skole, fritid har vist seg å 
vært viktige arenaer for samhandling. 
Funnene taler for at barneverntjenesten 
i sin rekrutering må sikre at familien 
har noen å snakke med og noen til å 
avlaste seg om behov. Det er det vanlige 
og det naturlige som er ønsket, ikke 
minst fra fosterbarna sin side, men som 
også er vektlagt av fosterforeldrene.  
Funnene taler for at man i større grad 
må ta i bruk nettverksmøter og familie-
råd for å sikre at fosterhjemmet har 
tilgang på nødvendige nettverks-
ressurser. Det er ikke gitt at alle foster - 
familier er like priviligerte som infor-
mantene synes å ha vært i dette studiet. 
Funnene bekrefter at profesjonell 
bistand må være et tilbud til de foster-
familiene som har behov for det der - 
som stabilitet for barnet i hjemmet skal 
sikres. Det fremkommer også at en 
inkluderende og aksepterende holdning 
som fremmer god samhandling med 
barnas biologisk familie, bidrar til 
stabilitet. Gjennom god samhandling 
kan lojalitetskonflikter unngås og 
barnet kan lettere oppleve helhet i livet. 

Barneverntjenestene er en viktig 
premissleverendør for fosterhjemmene. 
Skal barna oppleve å få den oppveksten 
som de fortjener må det være politisk 
vilje til å drifte en barneverntjeneste 
som kan ivareta fosterhjemmene som 

rekrutteres. Fosterfamiliene må oppleve 
å få den tryggheten de trenger gjennom 
å ha en saksbehandler som er tilgjenge-
lig, kjenner familien og som kan gi 
støtte ved behov. 

De tidligere fosterbarna som har 
deltatt i denne undersøkelsen oppfattes 
å ha blitt innlemmet i en familie der de 
har fått tilstrekkelig dekket sine 
grunnleggende behov for tilhørighet, 
omsorg og ivaretakelse i oppveksten. 
Fortellingene taler for at disse barna vil 
fortsette å få dekket mange av sine 
behov gjennom å være en del av 
fosterfamilien også videre i livsløpet. 
Både fosterforeldrene og samfunnet må 
derfor anerkjennes for å ha ”lykkes” i 
oppgaven med å hjelpe barna slik 
intensjonen var. Mitt ønske er at 
informantenes fortellinger kan skape 
refleksjoner hos oss alle om våre egne 
holdninger og handlinger som gjør at 
barna kan få den stabile omsorgen de 
fortjener.
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