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Ta et barn og la det vandre
– fra den ene til den andre

                    Om forfatteren 
• Liv H. Wiborg er utdannet sosionom/cand.polit med hovedfag i sosialt 
arbeid fra NTNU hvor hovedfagsoppgaven var om tilsyn i fosterhjem. 
Hun har jobbet innen barnevernet siden 1982 og har kontinuerlig vært 

tilsynsperson fra samme årstall. Wiborg har vært fagkyndig i 
fylkesnemndene i barnevernssaker siden 1993 og fagkyn-

dig i det landsdekkende utvalget som behandler tvangs - 
plassering av gravide rusmiddelbrukere fra 2006. Hun 
har skrevet flere bøker og holder for tiden på med å 
ferdigstille en bok om omsorgssvikt, ADHD og andre 
diagnoser. Hun har gitt ut flere barnebøker, blant annet 
"Og Mamma, Mia?, historien om et fosterbarn» som 

kom ut i 2011.
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• liv H. Wiborg er utdannet sosionom/
cand. polit  med hovedfag i sosialt 
arbeid fra NTNU hvor hovedfagsopp-
gaven var om tilsyn i fosterhjem. Hun 
har jobbet innen barnevernet siden 
1982 og har kontinuerlig vært 
tilsynsfører fra samme årstall. Hun har 
vært brukt som sakkyndig i barne-

vernssaker hvor ADHD er en del 
av sakskomplekset og 

underviser på ulike 
høgskoler om barne-
vern, enslig mindreå-
rige flyktninger, 
seksuelle overgrep og 
ADHD. Hun arbeider 
for tiden med sin 

tiende bok som har 
arbeidstittelen "Hvis det 

ikke er ADHD - hva er det 
da?" . Hun har skrevet bøker 

som er relevante for artikkelen: 
”Kokeboken uten melk - en praktisk 
håndbok”, og ”Glædelig jul uten 
melk og gluten”.

Om forfatteren

Forebyggende hverdag

Matvareallergier og 
-intoleranse hos barn

Hverken mennesker eller dyr klarer seg uten mat. 
Men matens innehold er ikke uten betydning, og 
størst betydning har innhold i mat for barn. 

• Av Liv Wiborg, sosionom/cand. polit
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Atferd

Ta et barn og la det vandre
Noen fosterbarn blir kasteballer i systemet. De blir flyttet 
fra fosterhjem til fosterhjem. Kan det å ikke kjenne til 
den virkelige årsaken til fosterbarnets vansker, være en 
årsak til flytting?
• Av Liv H Wiborg, sosionom/cand.polit

Barnevernet har makt til å flytte et barn 
fra foreldrehjemmet. Slike saker må opp 
i fylkesnemnda der det kommer fram 
hvorfor barnet må flytte. Barnevernet 
har også makt til å flytte et fosterbarn 
til et nytt fosterhjem. Slike flyttinger 
trenger ikke gå gjennom fylkesnemnda 
og fosterforeldre får ofte ikke vite 
årsaken. 

Det er viktig å gå i dybden på hvor  
for barn blir flyttet fra et fosterhjem til 
et nytt. Det er det som kalles en util  
siktet flytting – altså en flytting som er 
utenom den planen man har for barnet. 
Noen ganger er det riktig at barn blir 
flyttet fra fosterhjem, men kanskje unn  
taksvis siden fosterforeldre i utgangs
punktet ønsker å hjelpe et barn og 
mener at de har evne og kapasitet til 
det. Da må de støttes på alle mulige 
måter og få nok informasjon om barnet 
for at de skal klare den viktige opp 
gaven de har påtatt seg. 

Informasjon om barnet
Ulike årsaker fører til at rundt ti tusen 
barn bor i fosterhjem i Norge.  Foster
foreldre skal vite årsaken til at barna 
bor hos dem, men det vet de ikke alltid. 
Manglende informasjon om barnet kan 
skyldes misforstått taushetsplikt, eller at 
barnevernet selv ikke vet hvorfor barnet 
har vansker. Barna er ofte ikke tilstrek
kelig utredet. 

Før barna flytter til fosterforeldre, 
må omsorgen overtas og det gjøres i 
fylkesnemnda. I avgjørelsen bemerker 
ofte fylkesnemndene at dette blir en 
langvarig plassering og det begrunner 
begrenset samvær med foreldre. Inten  
sjonen i en langvarig plassering er at 
barna skal vokse opp i fosterhjemmet, 
men gjør de det?  

Bufetat har undersøkt og funnet at 
25 prosent av fosterbarna har flyttet, 
men Bufetat undersøkte ikke hvorfor.  
25 prosent flyttinger av fosterbarn er 25 
prosent for mange. Likevel er prosent
satsen lav, en annen norsk undersøkelse 
(Christiansen mfl. 2010) fant at 39 
prosent  av fosterbarna har flyttet en 
eller flere ganger. 

Antatte årsaker til at 
fosterbarn flyttes
I liten grad er det forsket på hvorfor 
fosterbarna må flytte, men det ser ut til 
å være at faren er størst de to første 
årene etter plassering og særlig for 
ungdom med atferdsvansker.

Atferdsproblemer
Når et barn eller ungdom har blitt 
flyttet en gang, fører dette til flere flyt  
t inger. Utilsiktede flyttinger reduserer 
barn og unges livskvalitet, forsterker 
deres problemer og reduserer mulighe
ten for å klare seg som voksen. 

Risikoen for utilsiktet flytting av 
fosterbarn øker dess eldre barnet er ved 
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plassering og når de altså har atferds
vansker. Atferdsvansker kan ha flere 
årsaker, også at barna har flyttet mange 
ganger. Ikke bare barnevernet, men 
også fosterforeldrene bør stille spørsmål 
ved hva som kan ligge til grunn når 
barnet blir mer og mer krevende og 
trenger stadig mer hjelp.

I 2004 ble det vedtatt mindre bruk 
av institusjoner for ungdom, også de 
med store problemer skulle bo i foster  
hjem. Vedtaket synes å ha vært lite 
gjennomtenkt for noen av ungdommene 
ender likevel opp i institusjon og blir 
påført enda større vansker. En under
søkelse (Kayed mfl 2015) kan belyse 
dette. Funnene viste at ungdommene i 
gjennomsnitt var 12,5 år da de flyttet i 
institusjon. 41 prosent av ungdom
mene hadde hatt mellom 35 flyttinger, 
14 prosent  over 5 ganger og en hadde 
flyttet 25 ganger før fylte 20 år.  Alle 
etter vedtak i barnevernet.

Vanskeligere enn antatt
Når fosterforeldre sier opp avtalen, ser 
begrunnelsen ut til å være at de ikke får 
respons hos fosterbarnet. Barnet utvik  
ler seg ikke slik det var forespeilet. 
Barnets problemer blir større og belast  
ningen på familien blir for stor. Særlig 
vanskelig for fosterforeldre blir det når 
forholdet til barnevernet er komplisert 
og barnevernet ikke følger opp. Men 
merkelig nok, det foreligger liten kunn  
skap om samhandlingen og samarbei
det mellom barnevernstjenesten og 
fosterhjemmene. 

Fosterforeldrene har altså rett til å 
vite hvorfor barnet er plassert. Bak 
grunnen kan være rus og psykiatri hos 
foreldre og over 20 prosent av barna 
blir plassert på bakgrunn av tilknyt
ningsvansker eller reaktiv tilknyt nings
forstyrrelse (RAD). For å sette diag
nosen RAD skal barnet ha vært utsatt 
for traumer før fylte fem år. Med en 
god omsorgsbase, som i fosterhjem, vil 
barnets fungering raskt bedres. Likevel, 
når barnet ikke blir bedre, men fun
gerer verre med tiden, da kan følgen bli 
ulike løsninger. Fosterforeldrene innser 
at de har fått en svært vanskelig opp  
gave, som slett ikke var slik barnevernet 
forespeilet ved plassering. Så skjer det 

at de gir opp. Barnevernet kan, på den 
andre siden, vurdere at når barnet ikke 
utvikler seg slik de hadde forventet, da 
må tiltak til. 

Barnevernet kan også vurdere at 
årsaken til barnas vansker er en følge av 
at fosterforeldrene ikke er gode nok. Så 
blir barnet flyttet. Ingen god løsning 
for noen og aller minst for barnet. 

Akutte problemer
I 2015 ble 8 av 10 barn, eller 1504 barn 
og 258 ungdommer, plassert akutt. 
Som regel kommer barnet i et bered
skapshjem før det kan flytte i et foster  
hjem. I mange av akuttsakene er ikke 
saken undersøkt, men det er oppstått 
en situasjon i hjemmet, som fører til at 
barnet er utsatt for antatt fare og må 
flyttes. 

Etter at barnet er akuttplassert, må 
barnevernet utrede forholdene rundt 

barnet og skrive sak om omsorgsover
tagelse til fylkesnemnda. Faren i mange 
slike saker ser ut til at barnevernet 
holder fast ved det antatte grunnlaget 
for akuttplasseringen. Barnevernet ser 
da ofte ikke etter andre årsaker til barnets 
og familiens vansker. Barnevernet kjør  
er seg fast i et spor og ser ikke andre 
løsninger enn den antatte årsaken, som 
ofte kan være både vold, overgrep og 
RAD. 

Barn blir også flyttet fra fosterhjem 
på grunn av akutte problemer. For 
skjellen er at saken ikke trenger å gå for 
fylkesnemnda, og at fosterforeldrene 
ofte ikke får vite hva som er årsaken. 

Langsiktige og uendrede problemer
Når barna ikke utredes for de vanskene 
som ligger til grunn for plassering i 
fosterhjem, er det ikke underlig at flyt  
t ingen oftest er etter to år. Fosterfor
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eldrene kan få et barn som utvikler en 
negativ atferd og det var de ikke blitt 
forespeilet. Etter to år med negativ 
utvikling hos barnet, kan eneste løsning 
være å gi opp  i alle fall hvis de er uten 
støtte fra barnevernet. 

Barnevernet kan sette inn tiltak for å 
avhjelpe situasjonen. Ikke bare barne
vernet, men også fosterforeldrene bør 
stille spørsmål ved hva som kan ligge til 
grunn når barnet trenger mer og mer 
hjelp. Når fosterbarnet etter en tid har 
flere hjelpetiltak enn det hadde hos 
foreldre og likevel ikke fungerer som 
forventet, er det grunn til å ta en 
revurdering. Hva er det med barnet?

Underliggende årsaker 
I vår vestlige del av verden har vi lett 
for å forholde oss til symptomer ved 
helseproblemer. Slik er det innenfor 
somatikken, og slik er det også innen
for psykisk helse. Man kan lett se seg 
blind på slike symp tomer og forstå dem 
på en begrenset måte.  

Per Isdahl i Alternativ til Vold, har 
sagt at et barns symptomer er barnets 
stemme ut. Vi må finne ut hva barnet 
forsøker å si oss og gå bak symptomene. 
Dessverre gjøres dette sjelden. Barn og 
unge plasseres på bakgrunn av symp 
tomer, mens årsaken til at de har det 
vanskelig ikke blir undersøkt.

Ubehandlede lidelser
Barn og unge som utsettes for omsorgs
svikt som vold og seksuelle overgrep, 
får ulike symptomer. Symptomene er 
til forveksling lik de symptomer barn 
og unge får når de har en udiagnostisert 
og ubehandlet nevrobiologisk lidelse. 

De vanligste nevrobiologiske lidelser 
er ADHD, Asperger Syndrom og Tour  
ettes Syndrom (TS). Dette er medfødte 
diagnoser, som ingen kan noe for. RAD 
er ofte grunnlaget for en omsorgs over
tagelse. RAD har de samme symptomer 
som viser seg særlig ved Asperger syn  
drom, men også ved ADHD.  Symp
tomer på seksuelle overgrep kan være 
sammenfallende med dem vi finner, 
ikke bare ved ADHD, men også ved 
TS. Bortsett fra tics som starter med 
blunking og brer seg til resten av 
kroppen, kan barn med TS ha vokale 

tics. Vokale tics 
innebærer at de 
gjentar både det de 
selv sier og det andre 
sier. Men de kan 
også slenge ut 
tabuord og ha en 
seksualisert atferd.   

Felles for de 
nevrobiologiske diag
nosene er at dess lenger 
barna går ube handlet, dess 
større vansker utvikler barna. 
Vanskene blir også psykiske, som 
depresjon og angst. Når barna flytter 
flere ganger, vil vanskene forsterkes. 
Heller ikke hjelper det når vanskene 
ved de nevrobio log iske diagnosene ikke 
blir behandlet, for ubehandlet forsterk
er vanskene seg med alderen. 

Kormobiditet
Gruppen barn med de nevrobiologiske 
diagnosene er særlig sårbare for stress, 
og en akuttplassering er forbundet med 
mye stress for alle barn. De fleste barn 
er avhengig av forutsigbarhet, barn 
med de nevrobiologiske diagnosene 
mer enn andre. Til alvorlig bekymring 
bør det også være at flere norske 
undersøkelser viser at rundt 70 prosent  
av plasserte barn, har psykiske vansker. 
Men det er ikke undersøkt hvorfor.

ADHD foreligger hos rundt 5 
prosent av alle barn, 1  prosent har TS 
og det antas at Asperger ligger noe 
lavere. Felles for disse diagnosene er at 
de sjelden foreligger alene og ved TS 
har 80 prosent  også ADHD. Under 
søkelser av barn og unge i fosterhjem 
og på institusjon, viser oss at å se flere 
sider ved et barns sak er viktig. 

En undersøkelse viste at hos 19 pro  
sent av fosterbarna kunne diagnosen 
ADHD settes og over 2 prosent ble 
diagnostisert til TS (Lehmann mfl. 
2013). Når disse barna bodde i foster 
hjem uten å ha fått hjelp og behandling 
for sin diagnose, kan fosterforeldre ha 
blitt utsatt for ekstra og unødvendige 
belastninger. Undersøkelser, også inter  
nasjonalt, viser altså at en ubehandlet 
nevrobiologisk diagnose fører til større 
og større vansker. Det synligjøres hos 
ungdom i institusjon hvor diagnose  

 
 

   
tallene er høye. I en norsk undersøkelse 
over ungdom på barnevernsinstitu
sjoner (Kayed 2015), fikk 32 prosent av 
ungdommene diag nosen ADHD, og 
hos over 23 prosent fant de Asperger 
syndrom og i tillegg – rusvansker, 
atferdsforstyrrelser og psykiske lidelser. 
Men svært få fikk hjelp av spesialist
helsetjenesten. 

Likevel vises det at kollektiver og 
private institusjoner utreder ungdom
mene ved plassering (Wiborg 2010). 
Både norske og svenske undersøkelser 
viser at det går bedre med ungdom i 
kollektiver og private institusjoner, enn 
for ungdom som er plassert i offentlige 
institusjoner. Årsaken kan være at de 
offentlige institusjonene behandler 
ungdommenes symptomer, men ikke 
årsaken til dem. 

Avvisning av diagnoser
I Fosterhjemskontakt (4/2010) har 
redaktør Åse Larsen, en leder med 
tittelen «Merkelapper til besvær». Led  
eren dreier seg om at det generelt er en 
stor bekymring for en påstått øking av 
barn med diagnosen ADHD. Larsen 
stiller spørsmålet om hvorfor foster
barna ikke får diagnosen. Når vi ser på 
undersøkelsene over, viser det seg at 
spørsmålet er like relevant i dag. Svaret 
er at innen noen faggrupper avvises 
ADHD, og de påstår feilaktig at diag  
nosen skyldes omsorgssvikt.  I Foster
hjemshåndboka (2016) skriver en 
fostermor om ADHD, hvor det står: 

Da vi ble fosterforeldre ble vi infor
mert av veiledere fra BUP om at ADHD 
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kan utvikles av omsorgssvikt, skyldes rus 
under svangerskapet eller også andre 
arvemiljørelaterte faktorer. 

Det er synd at dette står, for det er 
feil og kan vanskeliggjøre omsorgen for 
et fosterbarn med ADHD. Får foster
for eldre da det feilaktige inntrykk av at 
det ikke er nødvendig å behandle barn 
som har ADHD med medisin? Menes 
det her at nye omsorgsbetingelser fører 
til at ADHD forsvinner? 

Hverken ADHD, TS eller Asperger 
syndrom forsvinner da diagnosene er 
medfødt. Men medisiner og tilpasning 
i skole og barnehage, samt god omsorg, 
fører til en meget bedre fungering. 
Rundt 1/3 får da få eller ingen vansker 
i voksen alder. 

Gener som årsak til sykdom
Gamle som nye undersøkelser viser at 
ADHD, som TS og Asperger Syndrom, 
skyldes gener. Mange undersøkelser av 
barn som er påført rus i svangerskapet, 
viser at barna fødes for tidlig, og har en 
høy forekomst av ADHD. Felles for 
undersøkelsene er at det ikke er under  
søkt om mor og/eller far har en udiag
nostisert ADHD. Forskerne burde også 
tenkt på flere feilkilder. I undersøkelser 
på for tidlig fødte barn med ADHD, 
finnes like mange jenter som gutter 
med ADHD. Undersøkelser om fore  
komst ellers, viser at ADHD forekom
mer oftere hos gutter enn hos jenter 
– 4:1. Dessuten er forekomsten av 
ubehandlet ADHD hos våre rusmid
delbrukere høy, opptil 80 prosent. Para
doksalt nok viser utallige undersøkelser 
at tidlig avdekking og behandling for 
ADHD, forbygger senere rusmiddel
bruk. 

Nyere forskning viser at påført rus i 
svangerskapet, fører til for tidlig fødsel, 
men ruspåvirkningen fører ikke til 
ADHD (Thapar mfl. 2013). 

At ADHD er genetisk, viser tvilling
studier. Barna får ADHD i adopsjon
hjemmet (Zeiner 2007), selv om de er 
plassert som helt små.  Barna har 
ADHD om de blir boende hjemme 
eller om de plasseres i fosterhjem. 
ADHD, Asperger og TS skiller seg fra 
andre diagnoser, som bipolar lidelse og 
schizofreni, fordi disse kan forebygges 

med god omsorg. Det kan ikke ADHD, 
TS eller Asperger syndrom.

Likevel kan barn med ADHD, TS 
og Asperger også ha vært utsatt for om  
sorgssvikt. Når disse barna plasseres vil 
de få en bedring i vanskene som skyldes 
omsorgssvikten, mens vanskene som 
oppstår ved en ubehandlet ADHD mm 
vil øke uten behandling. Atferds vansker 
er ikke ADHD, men kan utvikles uten 
behandling.  

Feil tiltak
Når det gjelder fosterbarn er det særlig 
viktig å vite hvem fosterbarnet er. I 
mange land er det med rette en bekym
ring for at fosterbarna ikke er godt nok 
utredet. Manglende utredning er en 
medvirkende årsak til utilsiktet flytting. 
Manglende utredning blir også en årsak 
til at fosterbarna flytter flere ganger, for 
uten en utredning, vet vi ikke hvorfor 
barna utvikler seg og handler som de 
gjør. Da blir det vanskelig å hjelpe dem.

I stedet for å utrede fosterbarna kan 
det bli satt inn tiltak i fosterhjemmet. 
Veiledning er et tiltak, men hvis vansk  
ene skyldes en udiagnostisert diagnose 
og veileder ikke har kunnskap om diag  
nosene, fører veiledning ikke frem. Pro  
grammer som PMTO og TBO (traume  

bevisst omsorg) har liten effekt på barn 
med ADHD og enda mindre om barna 
ikke er medisinert. PMTO kan ha en 
viss effekt på de vanskene barna har 
utviklet uten behandling, men hverken 
PMTO eller MST fjerner kjernevansk
ene ved ADHD (Aase 2016). Dessuten 
vil symptomene som følger av en 
ubehandlet ADHD, dukke opp igjen 
etter at behandlingen er avsluttet. 

Feil diagnose
I 1992 avløste Lov om barnevernstje
nester, loven av 1953. Den gamle loven 
hadde i denne forbindelse en viktig 
paragraf, som ikke fulgte med inn i 
loven av 1992. Der het det at før et 
barn ble plassert, skulle barnet undersø
kes av lege eller en spesialist. For et 
barn med atferdsvansker førte utred
ningen til, at legene etter gammel lov 
avdekket at vanskene skyldtes en svulst 
på hjernen. 

En fostermor fortalte meg at hun 
fikk et fosterbarn som barnevernet 
fortalte henne hadde tilknytnings
vansker (RAD). Etter et år stilte foster  
mor spørsmål om RAD var riktig diag  
nose. Hun klarte å få barnet utredet 
ved en annen BUP, som konkluderte 
med at barnet hadde Asperger syn 
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drom. Da falt barnets vansker på plass 
for fostermor og atferden ble forståelig. 
Nå kunne hun forholde seg til jentas 
vansker ved det å ha Asperger, og visste 
at mange av vanskene lå der fordi hun 
har denne diagnosen. 

Denne fostermoren fant ut hvem 
fosterbarnet var og fikk det utredet. 
Erfaringsmessig ser jeg at barnevernets 
utredning av barn før plassering er blitt 
mindre grundig med årene. Det er også 
et problem at når det er spørsmål om 
omsorgsovertagelse, er BUP lite villig 
til å gå inn i en utredning før barne  
v ernet har bestemt hvor barnet skal bo. 
Dette kan sees som en forståelig vurder
ing fordi symptomer på omsorgssvikt jo 
er svært like på symptomer på ADHD, 
TS og Asperger. Likevel sier uten land
ske barnepsykiatere at norske kollegaer 
er dårlige på å skille de nevrobiologiske 
diagnosene fra omsorgssvikt.

Manglende utredning
Når 80 prosent av plasseringene er 

akutte og til beredskapshjem, burde 
barnevernet i langt større grad få barna 
utredet mens de er i beredskapshjem
met. Fosterforeldrene ville da få vite at 
barnet kan ha vært utsatt for omsorgs
svikt, men også om de har ADHD. Da 
vil fosterforeldrene få vite hva de går til 
og hvilke konsekvenser det kan få. 
Dessuten at behandling er mulig, men 
forutsetningen for god hjelp, er at foster  
foreldrene får riktig informasjon om 
ADHD. Det er problematisk at barne  
vernet har liten kompetanse, ikke bare 
på de nevrobiologiske diagnosene, men 
også på konsekvensene av dem. 

Jeg vet ikke hvor ofte barn blir 
utredet mens de er i beredskapshjem.  
Erfaringsmessig som fagkyndig med
dommer i fylkesnemnda eller som 
sakkyndig for retten, ser jeg at det skjer 
sjelden. 

I saken til «Jacob» skjønte ikke 
beredskapsfar hvorfor Jacob ikke falt til 
ro. Det hadde alle de andre barna 
beredskapshjemmet hadde tatt imot, 

gjort. Beredskapsfar tok initiativ til å få 
Jacob utredet og i grunnen forsto han 
ikke hvorfor det ikke var gjort før. 
Jacob var plassert på bakgrunn av på  
ståtte traumer, men fikk diagnosen 
ADHD av BUP mens han var i bered  
skapshjemmet. Da Jacob fikk medisin 
for ADHD, fortalte beredskapsfar at 
gutten falt på plass. Jacob beveget seg 
nå roligere, kunne konsentrere seg om 
leksene, knekket lesekoden og plutselig 
ville de andre barna leke med ham.  

Dessverre er det også barnevern som 
avviser diagnosene ADHD, TS og 
Asperger. Disse barnevern stopper 
foreldrenes utredning ved BUP før 
plassering eller pålegger fosterforeldre 
ikke å medisinere barna. Mange retts  
avgjørelser viser hvor galt det går med 
disse barna.

Barnevernet skal ikke opptre som 
leger, men noen ganger kunne det virke 
fornuftig at de setter seg inn i diagnos
ene og stiller spørsmål. I en av Norges 
største overgrepssaker – Alvdalsaken, ga 
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BUP storesøsteren diagnosen Asperger 
syndrom. Dette medførte at barnever
net trakk seg ut av saken. Barnevernet 
burde ha undersøkt bedre – fått en 
«second opinion». Når barnevernet i 
tillegg avviste storesøsters bekymring 
for småsøskene, medførte det at disse 
barna ble utsatt for overgrep i ytter
ligere ti år. 

Et grelt eksempel på når barnevernet 
leker leger, er fosterbarnet i Bergen. Hun 
som ble tatt av medisinen for epilep si i 
fosterhjemmet og døde. I følge media 
mente barnevernet at barnet ikke hadde 
epilepsi, men angst. En grusom følge 
også for fosterforeldrene. 

Hvordan kan fosterforeldre 
få utredet barnet når de 
stiller spørsmålet for om 
grunnlaget for plasseringen 
er riktig? 
Barnevernet kan henvise fosterbarn til 
utredning ved BUP når barna er 
plassert etter §§ 46, 48 samt 412 og 

er under 16 år.  Når barnet er fylt 16, 
kan det selv bestemme. Men utover 
det, er det de med foreldreansvar  altså 
foreldrene, som kan be om en henvis
ning til BUP. 

Så hva gjør fosterforeldre når de 
tenker at barnet kan ha en diagnose og 
barnevernet avviser en utredning. Barne  
vernet skal jo være spesialister på barns 
beste, men hvis fosterforeldre begynner 
å tenke at barnets vansker kan skyldes 
ADHD, kan de innhente informasjon. 
Det lureste kan være å ta en telefon til 
ADHD Norge for å få organisasjonens 
vurdering. 

En fostermor gjorde det, for etter en 
tid, begynte også denne fostermoren å 
reflektere over om det «bare» dreide seg 
om omsorgssvikt. Da barnevernet av  
viste en utredning, allierte fostermoren 
seg meg barnets mor. Barnet ble utredet 
ved BUP og fikk diagnosen ADHD. Av 
det fulgte at barnet flyttet hjem til mor, 
mens fostermor ble besøkshjem. 

Noen ganger sees at fosterforeldrene 

får gjennomført en utredning alene, 
altså uten barnevernets eller foreldres 
«velsignelse». Enten ser det ut til at 
BUP ser mellom fingrene på lovverket 
eller ikke kjenner til det, men barna blir 
utredet. Det kan være til barnas beste.

Svikt hos barnevernet
Det å ikke kjenne til årsaken til foster
barnets vansker, er altså en årsak til 
utilsiktede flyttinger. Så har utilsiktet 
flytting også sin årsak i at barnevernet 
svikter. Når fosterforeldrene ikke får den 
bistand og støtte de har krav på. Barne  
vernet følger ikke opp fosterhjemmene 
med minst fire besøk i året og fosterfor
eldrene blir overlatt til seg selv. Det blir 
også vanskelig for fosterforeldre når 
barnevernet avviser diagnoser som kan 
føre til flere vansker for barnet. 

Rundt 30 prosent  av saksbehandlere 
i barnevernet, slutter i jobben etter ett 
år. I tillegg er barnevernsarbeid et kvinne  
yrke og svangerskapspermisjoner fører 
også til skifte i saksbehandlere. Følgen 
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blir at fosterforeldre må forholde seg til 
mange forskjellige saksbehandlere, som 
ikke kjenner deres sak. Nye saksbehand  
lere kan også ha sine ideer om hvordan 
fosterhjemmet skal være eller hvordan 
barnet skal behandles og det skaper 
usikkerhet.  

Fosterhjem skal altså i utgangspunkt  
et ha besøk av saksbehandler minst fire 
ganger i året, en høy andel kommer 
ikke og hvis de kommer, kjenner de 
ikke til saken. Fosterforeldrene blir da 
overlatt til seg selv og kan bli ganske 
frustrerte og fortvilte. 

Tilsynspersonens rolle
Fosterbarna skal ha en tilsynsperson som 
også skal besøke fosterhjemmet minst 
fire ganger i året.  I mine undersøkelser 
som førte til hovedfagsoppgaven om 
tilsyn i fosterhjem ved NTNU, fant jeg 
at det var svært få undersøkelser som så 
på effekten av tilsynet. Ja, i det hele tatt 
er det svært få undersøkelser som om  
fatter tilsyn i fosterhjem. 

Slik er det fortsatt, tilsyn i foster
hjem og effekten av tilsynet, omtales 
svært sjelden. Det er påfallende at i 
forskning om fosterhjem, er tilsyns
personer sjelden omtalt.  En gammel 
undersøk else av Hege Sundt kan sees 
som interes sant. Sundt fant at foster
foreldre var mest fornøyd med en tilsyns  
person som har sosialfaglig utdannelse. 
Ikke til å undres over, for når foster
hjemmene har 7 forskjellige saksbe
handlere på 6 år, er det godt med en 
viss form for kontinuitet. Det er også 
godt å kunne diskutere de barneverns
faglige vurder ingene til ulike saksbe
handlere med en fagperson. Ofte har de 
en tilsynsperson som har fulgt dem hele 
tiden og som de har tillit til. I min 
undersøkelse fant jeg at tilsynspersonene 
var langt mer stabile enn saksbehandlerne. 

Nå er det slik at det er omsorgskom
munen som har ansvar for å veilede 
fosterforeldrene og gi dem støtte. Når 
tilsynspersoner har samme fagbakgrunn 
som saksbehandlerne, kan tilsynspersoner 

kompensere manglende oppfølging fra 
barnevernstjenesten. Derfor kan det for 
mange fosterforeldre sees som et para  
doks at tilsynspersoner ikke har «lov» til 
å gi dem veiledning. I følge veilederen 
om tilsyn er det slik, selv om tilsyns
personer har kompetanse og ingen 
andre gjør det. Dessuten, helsetilsynets 
under søkelser viser til at rundt 70 
prosent  av barnevernstjenestene ikke 
følger opp fosterhjemmene slik de skal. 

Erfaringsmessig er det bra for foster  
foreldre at både saksbehandler og til  
synsfører møtes med jevne mellomrom 
og da i fosterhjemmet. En stabil tilsyns  
fører er en trygghet for fosterforeldre og 
barna, særlig når saksbehandlerne er så 
ustabile. Derfor er det viktig at foster  
foreldre og tilsynspersonen får samme 
informasjon. 

Likevel sees at tilsynspersonens 
kompe tanse og innspill i sakene ikke 
tas på alvor. Et eksempel er Marit som 
ble plassert fem år gammel. Marit ble 
ut redet av BUP før plassering og BUP 
konkluderte med at det Marit trengte, 
var et godt og stabilt fosterhjem. Det 
fikk hun. Men Marit utviklet store 
vansker, også sosialt. Tilsynspersonen 
ba om og om igjen i rapportene om at 
Marit ble utredet av BUP på nytt. 
Ingen ting skjedde. Da Marit ble 20 år 
hadde hun så store vansker, at hun selv 
ønsket å bli utredet. BUP satte da diag   
nosene ADHD og Asperger Syndrom 
på Marit. Hadde barnevernet fulgt opp 
rapport ene ville ikke bare Marit, men 
også fosterforeldrene ha fått et langt 
bedre liv. Problemene rundt Marit var 
så store at det er underlig at dette 
fosterhjem met ikke kastet inn håndkle.

Spørsmålet kan stilles om hva godt 
som kan komme ut av at stadig nye 
saksbehandlere kommer på besøk. 
Noen kommer svært sjelden og noen 
kommer ikke det hele tatt. Hverken 
fosterforeldre eller barn kan bli kjent 
med representanten fra barnevernet. 
Noen kommer en gang og det skaper 
usikkerhet når de har ulike teorier på 
hvordan et fosterhjem skal fungere. 
Tenker man at fosterbarna skal få tillit 
til skiftende saksbehandlere, bare fordi 
de kommer fra barnevernet? Reflekterer 
man ikke over hva hensikten skal være 
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ved at barna stadig må svare på om de 
vet hvorfor de er plassert? Om de har 
det bra og om hvordan samværene med 
foreldre fungerer? Vanligvis er dette tatt 
opp i rapportene til tilsynpersonene, og 
også av den grunn kan det synes som 
tilsynspersoner bør få en sterkere rolle i 
foster hjemsarbeidet. 

I saken til Marit var BUPs melding 
til barnevernet ved plassering, at det 
eneste hun trengte var et godt foster
hjem. Hadde dette barnevernet fulgt 
opp Marit, ville de sett at Marit fun  
gerte dårligere og dårligere. Det kunne 
ha ført til en flytting av Marit med 
begrunnelse i at fosterforeldrene ikke 
var gode nok. I denne saken fulgte ikke 
barnevernet opp, og her var de knapt 
på et hjemmebesøk i fosterhjemmet. 
For Marit ville det vært en stor kata
strofe å bli flyttet, og BUPs første vur  
dering var for dårlig begrunnet. Men 
dessverre fulgte heller ikke barnevernet 
opp tilsynspersonens rapporter. 

Tilsynspersonen skal være foster
barnets «politi» og det er viktig at barna 
får tillit til tilsynspersonen. Ved jevnlige 
besøk i fosterhjemmet opparbeider 
fosterbarna en relasjon til tilsyns per
sonen og tør å åpne seg. Når man i 
veilederen om tilsyn i fosterhjem sier at 
det er greit at forskjel lige tilsynsper
soner kommer, har nok beslutningstak
erne misforstått barns behov. Når det er 
fritt frem for hvem som skal føre tilsyn, 
er det vanskelig å se hva hensikten skal 
være. Dessuten stiller jeg spørsmål ved 
taushetsplikten, når det er kommunen 
og ikke barne vernet som har ansvaret 
for tilsynet. For det er opp til den 
enkelte kommune å organisere tilsynet i 
den etat de ønsker, men har de andre 
etatene kompetanse? 

Barnevernet der fosterhjemmet ligger 
skal ha rapportene fra tilsynspersonen og 
god kjenne disse. Hvis ansvaret for til  
synet ikke er barnevernstjenesten i om  
sorgs kom  munen, men for eksempel 
oppvekstetaten, skal rapportene sendes 
oppvekstetaten. Men rapportene skal 
også sendes i kopi til barneverns tjen
esten i omsorgskommunen. Det blir 
ganske mange som da leser rapportene 
om fosterfamilien. Intensjonene i barne  
vernsloven er at færrest mulig skal ha 

kjennskap til sakene. Likevel, kan det 
positive være at noen får med seg at 
tilsynspersonen skriver at barnet må 
utredes bedre, eller at fosterforeldrene 
trenger bistand. 

Grundig utredning
Det er viktig å utrede barna før plasse
ring, men det er også viktig å utrede 
ikke bare i forhold til nevrobiologiske 
diagnosene, men også andre vansker 
hos barnet. Nedsatt hørsel kan gi symp  
tomer på omsorgssvikt, barnet kan ha 
et syndrom eller det kan være utviklings   
hemmet.  

For å forhindre utilsiktede flyttinger 
av fosterbarn, må barnet utredes. Det 
kan være vanskelig å utrede små barn, 
men det må skje for større barn før de 
plasseres. En utredning må også finne 

sted hvis barnet ikke utvikler seg slik 
forventet. Når det gjelder spedbarn 
som plasseres rett fra fødeavdelingen, 
må barnevernet være åpne for at foster  
foreldre trenger å få vite hvorfor barnet 
ikke utvikler seg som det skal. Bare slik 
kan de gi barnet adekvat hjelp. Det er 
svært dårlig gjort, ikke bare overfor 
barnet, men også for fosterfamilien, at 
barna ikke utredes. For å forhindre 
utilsiktet flytting av fosterbarn, må 
barna utredes og helst før de flytter i 
fosterhjem. Familieråd kan gi en peke  
pinn på hva som kan være barnas 
vansker. Hvis det er flere i familien som 
har ADHD, eller en av de andre nevro  
biologiske diagnosene, bør det gi et 
grunnlag for at barna utredes. 

Barnevernet må følge med i utvik
lingen av fosterbarna og være i dialog 
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Oppsummering
 –  barn som skal plasseres utredes grundig og tverrfaglig for å finne ut hvem 

fosterbarnet er
–  vi finne ut hvorfor så mange som 70 prosent av fosterbarna har en eller flere 

psykiske lidelser
–  det forskes på hvorfor plassering i fosterhjem fører til utilsiktet flytting
–  det forskes på hvorfor barnevernet ikke følger opp fosterhjem
–  det forskes på samhandlingen mellom barnevernet og fosterhjem
– tilsynspersoners rolle styrkes
–  vi utrede hvordan vi kan forhindre at barnevernsarbeidere står så kort i jobb
  barnevernsarbeidere få kompetanse om diagnoser som har sammenfallende 

symptomer på omsorgssvikt og konsekvensene av ubehandlete diagnoser 
som ADHD, Tourettes Syndrom og Asperger. 

med fosterforeldrene. Tilsynspersoner 
må høres og tas med på råd. Innholdet 
i rapportene til tilsynspersonen må tas 
på alvor og følges opp. Når saksbehand
lere skifter jobb så ofte og tilsynsper
son en er stabil, ville det være et godt 
bidrag til fosterforeldrene og barna, at 
denne rollen som tilsynsperson får 
større påvirk ning. Det synes som etter 
noen år i fosterhjem, er det bare tilsyns  
personen som kjenner barnet og hvilke 
behov foster familien har. Men det er 
viktig at til synspersonen har barneverns  
faglig kompe  tanse. En tilsynsperson 
som også har kompetanse om barnets 
kulturelle bakgrunn eller om de nevro  
biologiske diagnosene, vil lette vanskene 
for foster  foreldrene. Det vil også være 
et godt og faglig bidrag for barneverns
tjenestene. 

NOU om 
fosterhjemsomsorgen
På slutten av 2018 skal det legges frem 
en norsk offentlig utredning (NOU) 
som skal utrede rammebetingelsene for 
fosterhjem. Utvalget skal blant annet 
utrede hvordan interessemotsetningene 
mellom barnevernstjenestene og foster  
foreldrene kan håndteres på en god 
måte. Det var da å håpe at utvalget 
innhenter synspunktene til fosterfor
eldre og tilsynspersoner. 

Hvordan fosterbarna skal følges opp 
etter 18 år er også et viktig tema som 
skal utredes. Da bør fosterbarna selv 
høres. Det er viktig at barnevernet, som 
ved tilsynspersoner, kan følge opp og at 
barna ikke må over til NAV for hjelp 
etter fylte 18 år. I veilederen om tilsyn i 

fosterhjem, legges det til rette for at 
tilsynspersoner kan følge opp foster
barnet etter fylte 18 år. Dette er en 
mulighet som synes lite brukt. Barne
vernets barn er ofte umodne og alle 
barn trenger flere voksne å forholde seg 
til, og en utred ning av effekten på dette 
området er viktig. 

Barn med nedsatt funksjonsevne er i 
utgangspunktet ikke barnevernets ansvar, 
men dette temaet skal også utredes. 
Ansvar for disse barna får barnevernet 
når omsorgsbetingelsene for barn med 
nedsatt funksjonsevne svikter. Det er 
også slik at når barna ikke er tilstrekke
lig utredet, kan det senere vise seg at 
barnets vansker skyldes en eller flere 
medfødte diagnoser. Men vi vet også at 
barn kan få nedsatt funksjonsevne når 
de utsettes for overgrep. 

Det er fint at det utredes hvordan 
kommunen tar sitt ansvar for barna 
med nedsatt funksjonsevne og deres 
søsken. Det å ha et barn med en funk  
sjonsnedsettelse kan redusere omsorgen 
hvis kommunen ikke yter bistand. I 
mandatet savner jeg at tilsynspersonene 
er med i vurderingene om hvorfor 
foster barn må flytte. Tilsynspersoner 
kan ofte ha en viktig rolle. Videre 
savnes pålegg om at barn utredes før de 
plasseres. 

Uten at vi vet hvilke behov et barn 
har, er det vanskelig å hjelpe det. Der  
for vil manglende utredning kunne føre 
til en utilsiktet flytting som ingen er 
tjent med. 

Det er å håpe at departementet har 
funnet frem til mennesker som skjønner 
hva fosterhjemsarbeide innebærer. For 

som vi vet, det er ikke bare å plassere et 
barn i et fosterhjem og la familien klare 
seg selv.  

Det kan være mange grunner til at 
barn plasseres i fosterhjem og at de ikke 
fungerer slik forventet. Den amerikanske 
psykologen Ross W Green minner oss 
på at: 

Barn gjør så godt de kan. Når de ikke 
kan bedre, må vi finne ut hvorfor, slik at 
vi kan hjelpe dem. (2005)
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