
 Fosterhjemskontakt 4/10  7

Utredning av fosterbarn
Tiltak

Av Liv Wiborg, sosionom/cand.polit•	

Fosterbarn kan ha vært 
utsatt for omsorgssvikt og i 

tillegg	ha	en	eller	flere	
nevrobiologiske lidelser 

som ADHD, Tourette eller 
Aspergers Syndrom. Til 

barnets beste og for 
fosterforeldres 

muligheter til å 
hjelpe, er det viktig 

at barnet utredes 
grundig og at en 
finner	ut	hva	som	

ligger bak 
symptomene.

Om forfatteren

Liv Wiborg•	  er utdannet sosionom/
cand.polit med hovedfag i sosialt 

arbeid fra NTNU hvor 
hovedsfagsoppgaven var 

om tilsyn i fosterhjem. 
Hun har jobbet innen 
barnevernet siden 
1982 og har kontinuer-
lig vært tilsynsfører fra 
samme årstall. I dag er 

hun ansatt i Norsk 
touretteforening hvor 

hun blant annet er 
redaktør av medlemsbladet 

deres. Hun er medlem av ADHD 
Norges sentrale fagråd. I år kommer 
Liv med tre bøker og to oversettelser 
(se under vignetten Aktuelt). Hun har 
vært brukt som sakkyndig i barne-
vernssaker hvor ADHD er en del av 
sakskomplekset og underviser på 
ulike høgskoler om barnevern, enslig 
mindreårige	flyktninger,	seksuelle	
overgrep og ADHD.
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Symptomer er et tegn på at noe er galt og 
da må man gå bak symptomene for å finne 
årsaken til problemet. Det hjelper sjelden å 
behandle symptomene, det er årsaken som 
skal behandles. Hvis vi ikke gjør det, kan 
behandlingen bli helt feilslått.

Innen barnevernet er det ofte et 
problem å skille symptomer på omsorgs-
svikt fra ADHD. Dette kan også bli et 
problem for fosterforeldre, for fosterbarnet 
kan vise seg å ha problemer, som de ikke 
var klar over ved plassering.

Hva er omsorgssvikt?
Omsorgssvikt er når barn utsettes for 
fysiske og/eller psykiske overgrep som 
skader barnets utvikling. Slike overgrep kan 
være vold i nære relasjoner, det kan være 
seksuelle overgrep og vanskjøtsel.

Det kan også være at foreldre ikke «ser» 
barnet, noe som kan føre til tilknytnings-
forstyrrelser. Årsaken til at barn ikke blir 
sett kan være foreldrenes rus- og/ eller 
psykiske problemer. Slike problemer hos 
foreldre forsterker igjen faren for seksuelle 

overgrep, vanskjøtsel og vold, samt 
tilknytningsforstyrrelser. Når det er så 
vanskelig å skille omsorgssvikt fra ADHD, 
må vi vite hva ADHD er.

ADHD
ADHD er en arvelig nevrobiologisk lidelse 
som skyldes at «sendebudene» i hjernen 
(nevrotransmittene) ikke treffer der de skal. 
Dette er en medfødt funksjonssvikt i 
hjernen, som ikke kan påføres av miljø eller 
ytre påvirkning. Et forutsigbart hjemme-
miljø kan sammen med medisiner føre til 
at symptomene minsker og for mange, etter 
hvert forsvinner.

Når symptomer på ADHD og omsorgs-
svikt blir så like er det fordi traumer stresser 
hjernen og påvirker de samme områder av 
hjernen som de med ADHD.

Kjernesymptomene på ADHD er
hyperaktivitet –
impulsivitet –
konsentrasjonsproblemer. –

Det er flest gutter i gruppen hyperaktive og 
impulsstyrte, som er den mest vanlige 
formen for ADHD. Det er få jenter i denne 
gruppen og da blir disse mer hyperverbale. 
Det betyr at de snakker andre i senk, ikke 
har noen «rød tråd» og hopper ofte fra tema 
til tema. At vi har så få hyperaktive jenter 
antas å skyldes kjønnsrollemønsteret. Det 
er ikke akseptert at jenter er hyperaktive og 
de undertrykker dette, noe som antas å føre 
til en sterk indre uro.

Når det snakkes om konsentrasjonspro-
blemer er dette definert som problemer 
med å konsentrere seg om, eller holde 
oppmerksomheten på oppgaver på en 
aldersadekvat måte.

I gruppen konsentrasjonsvansker, 
snakkes det om konsentrasjonsproblemer 
eller oppmerksomhetsproblemer. Skillet 
mellom disse to betegnelsene er glidende, 
men har sine ulikheter. Ved konsentrasjons-
problemer er vanligvis hovedproblemet å 
holde seg konsentrert over lengre tid. Svikt 
i eller problemer med oppmerksomheten, 
dreier seg i hovedsak om manglende evne 
til å takle «å ha flere baller i luften samti-
dig» og kalles også delt oppmerksomhet.

Det er flest jenter/kvinner som har 
ADHD med oppmerksomhetsproblemer. 
Det kalles ADHD uoppmerksom type, det 
som tidligere ble kalt ADD. Oppmerksom-
hetssvikten medfører en manglende evne til 
å organisere og planlegge arbeid og holde 
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tiden. Derfor har jenter med ADHD 
spesielt store problemer med å holde orden 
og med å utføre husarbeid. Som regel er 
kortidsminnet dårlig og dette kan være 
fatalt for de som er under utdanning. 
Spesielt for denne gruppen er at de mangler 
et filter som skiller vesentlige stimuli fra de 
uvesentlige. De er derfor spesielt utsatt for 
støy, de er lette å avlede og det er ikke bare 
på grunn av ytre stimuli, men også på 
grunn av egne tanker.

Generelt sett kan en si at alle med 
ADHD har en utpreget sårbarhet for 
sanseinntrykk, de har en høy sensibilitet og 
er disponert for følelsesmessige overreaksjo-
ner. For fosterforeldre kan det virke underlig 
at de med ADHD kan være konsentrert om 
ting som interesserer dem. Det kan være å 
spille dataspill, eller når en voksen sitter 
sammen med dem når oppgaver skal løses. 
Konsentrasjonen og oppmerksomheten 
bedres også når de får gjøre to ting samtidig. 
Det kan være å «pille» på noe, klemme på en 
stressball eller når de får vandre rundt i 
klasserommet. Jenter opplever en bedret 
oppmerksomhet eller konsentrasjon, når de 
suger på tommelen, ofte samtidig som de 
snurrer på håret.

Tilleggslidelser
Rundt 30 prosent har en «ren» ADHD, 
resten har en eller flere tilleggslidelser. 
Noen tilleggslidelser opptrer som følge av 
en udiagnostisert ADHD. Dette kan være 
angst, depresjon, sosial fobi, tvang, og lavt 
selvbilde, samtidig med kjernesymptomene 
på ADHD. Disse tilleggslidelsene finner vi 
igjen hos barn som har vært utsatt for 
omsorgssvikt.

Derfor er det altså viktig å gå bak 
symptomene og utrede barna og deres 
foreldre grundig.

De symptomer barn som er utsatt for 
omsorgssvikt har, vil ofte forsvinne når 
barna fosterhjemsplasseres.

Barn med en ubehandlet ADHD vil 
kunne få flere tilleggslidelser selv ved 
plassering i et godt fosterhjem. Manglende 
utredning og behandling for ADHD kan 
derfor også føre til at fosterforeldre gir opp 
– ingen ting nytter og barnet er mer skadet 
enn det de var informert om ved plassering. 
En brutt fosterhjemsplassering fører til 
flytting og derved en økt risiko for at det 
går galt med barnet. For barn og unge med 
ADHD er risikoen større, da de mer enn 
andre er avhengig av forutsigbarhet og klare 
rammer.

Som i befolkningen for øvrig, har barn 
og unge med ADHD lese-skrivevansker 
(dysleksi), matematikkproblemer (dyskal-
kuli) og matvareallergier/intoleranse.

Det som skiller dem med ADHD fra 
andre, er at disse tilleggsvanskene synes å 
være tilstede i langt høyere grad enn i 
befolkningen for øvrig. Det regnes at 25 
prosent av dem med ADHD har dysleksi 
og undersøkelser viser at 30 prosent har 
cøliaki (tåler ikke gluten i mel).

Utredning
Det er viktig å utrede barn for ADHD 
tidlig, det minsker faren for tilleggslidelser. 
En utredning av barn for ADHD gjøres av 
barne-og ungdomspsykiatrien (BUP) og 
utredningen er omfattende.

De fleste biologiske foreldre til foster-
barn har beholdt foreldreansvaret ved 
omsorgsovertagelsen og skal derfor i 
utgangspunktet samtykke til en utredning 
hos BUP.

Hvis barnet er plassert etter barneverns-
lovens §§ 4–6, 4–8, 4–12 kan barneverns-
lederen henvise til BUP uten foreldrenes 
samtykke.

Gutter henvises til BUP på bakgrunn av 
hyperaktivitet, konsentrasjons- og atferds-
vansker, samt mistanke om ADHD. Jenter 
henvises for tristhet, depresjon og nevro-
tiske lidelser. De henvises også for tvang, 
spiseforstyrrelser, selvskading og rus. I 
aldersgruppen 13–17 år er det flest jenter 
som henvises til BUP, mens i aldersgruppen 
0–12 år er det flest gutter.

Guttene henvises tidlig for kjernesymp-
tomene på ADHD, mens jentene langt 
senere og for tilleggslidelser som kan være 
på grunn av en ubehandlet ADHD.

Det som også skiller gutter fra jenter 
med ADHD i tidlig alder, er at jentene 
utstøtes av de jevnaldrende allerede i 
førskolealder. De skjønner ikke de vanske-
lige kodene mellom jenter, ei heller husker 
de kompliserte regler i lek. Barn og unge 
som ikke aksepteres av jevnaldrende får lav 
selvtillitt og ofte leder det til blant annet 
selvskading og spiseforstyrrelser. Disse vil 
også søke til miljøer som aksepterer dem, 
miljøer med rus og kriminalitet, samt 
selvskading.

Behandling
Behandling for ADHD er medisin som 
Ritalin, Concerta, Medikinet og Equasym. 
Disse medikamentene er sentralstimule-

rende og de helbreder ikke ADHD, men de 
fører til et bedre liv. Det finnes også andre 
medisiner og mest vanlig er da Straterra. 
Stratterra er ikke sentralstimulerende og 
bruker ca 14 dager før den virker. Dersom 
det er konflikt mellom fosterforeldre og 
foreldre om medisinering, kan det hende at 
foreldrene ikke medisinerer barnet ved 
samvær. Stratterra vil virke under samværet 
fordi den også bruker tid på å gå ut av 
kroppen. Slik kan foreldre oppleve det som 
bevist at det ikke er nødvendig med 
medisin, mens fosterforeldrene får det 
slitsomt.

Det har vært påstått at de sentralstimu-
lerende medisinene fører til rusavhengighet, 
men det er faktisk omvendt, de forebygger 
rusmisbruk. Det er dem som ikke får 
medisiner som utvikler rusavhengighet. 
Undersøkelser viser at ca 30 prosent av 
rusmisbrukere har en udiagnostisert 
ADHD – en norsk undersøkelse antyder 
opp til 61 prosent.
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Årsaken er at rusmidler oppleves å bedre 
symptomene og de selvmedisinerer seg, 
men det er vanskelig å holde seg på en 
behandlingsdose og så glir de over i 
misbruk.

Medisinene fører til økt konsentrasjon 
og oppmerksomhet, hyperaktivitet 
reduseres og for noen kommer effekten 
øyeblikkelig. I boken «Vi føler oss annerle-
des» (Doris Ryffel-Rawak) sier en av 
kvinnene etter at hun ble medisinert for 
ADHD; «Jeg fikk en følelse av endelig å være 
til stede.»

En udiagnostisert og ubehandlet 
ADHD fører ikke bare til mange plager for 
dem det gjelder, men også for omgivelsene. 
Barna virker uoppdragne og fosterforel-
drene kan virke å ikke takle barnet. Men 
tilleggslidelsene forsvinner ofte når de får 
behandling for sin ADHD og kjernesymp-
tomene reduseres eller forsvinner.

Det er derfor viktig at jenter med blant 
annet depresjoner, spiseforstyrrelser og 
selvskading utredes grundig.

Gutter som i høy grad er hypre og 
impulsstyrte forstyrrer så mye seg selv og 
sine omgivelser at de blir henvist til 
utredning tidlig. Jentene har en tendens til 
å «forsvinne» og skolen reagerer ikke på 

deres problemer, men det gjør foreldrene, 
både fosterforeldre og de biologiske. Fordi 
jenter med ADHD så sjelden er hyperak-
tive og derfor oppdages langt senere enn 
gutter, vil jenter ha langt flere tilleggsvan-
sker. Imidlertid kan ikke fosterforeldre selv 
henvise fosterbarnet til BUP. Til det kreves 
det jo foreldreansvar eller at barnevernsle-
der innser behovet og henviser.

Dette er imidlertid generelt aksepterte 
og kjente diagnoser, verre er det med 
Tourette, Asperger og OCD.

Andre nevrobiologiske lidelser
Et ordtak sier at en «ulykke» sjelden 
kommer alene, og slik er det også med 
ADHD.

ADHD opptrer også ofte i samspill med 
andre nevrobiologiske lidelser som Gilles de 
Tourettes syndrom (TS), Asperger syndrom 
(AS) og OCD som er tvangslidelser.

Tourette Syndrom viser seg ved ulike 
såkalte tics, som kan oppstå ved 8-årsalder, 
men vanligvis rundt 10 år. Tics er ufrivillige 
muskeltrekninger (motoriske tics) som for 
eksempel blunking, hodekast, grimaser, 
skjæring av tenner eller skuldertrekning. 
Tics kan også være en eller flere lyder 
(vokale tics) som kremting, harking, 
spytting, hyl, skrik eller pip. Sammensatte 
vokale tics kan være ord eller fraser som 
uten mening, settes inn i en setning. Noen 
gjentar ord og setninger som andre sier.

Til tross for at det kun forekommer hos 
10 prosent av dem med TS, er koprolali 
ofte det som forbindes med TS. Koprolali 
er uprovoserte, uønskede utbrudd av 
seksuelt relatert karakter og «grisete» ord og 
setninger. I tillegg kan noen tics vise seg 
ved at de tar på egne eller andres kjønnsor-
ganer, samt vise «fingeren» osv. Alt dette 
kan få barnevernet til å tenke på omsorgs-
svikt og seksuelle overgrep. Sinneutbrudd 
og raserianfall kommer som regel før tics og 
kan være et signal på TS.

Opptil 80 prosent av dem med TS har 
også ADHD og ADHD diagnosen 
kommer ofte først. Tvang opptrer så ofte 
ved TS at det stilles spørsmål om tvang er 
en del av TS.

Men tvang kan være en overlevelsesstra-
tegi og ikke nødvendigvis en tvangslidelse 
som OCD.

En ser også tvang hos dem med en 
udiagnostisert ADHD. Tvang kan hjelpe 
dem til å huske eller få oversikt og kontroll. 
Det som skiller tvang hos dem med TS fra 
OCD, er at de med TS ikke opplever at det 

skjer en katastrofe. Det betyr at tvang ved 
TS kan være at ting skal ligge riktig, men 
de tror ikke at noen nære dør selv om kniv 
og gaffel ikke ligger riktig i forhold til 
tallerken. Det kan være tilfellet ved OCD.

Tics varierer i omfang og det er vanlig 
at barn ikke kjenner at tics kommer. Etter 
hvert som de blir eldre får de ofte en 
forutgående følelse like før. Det kan 
sammenlignes med følelsen av et nys som 
bygger seg opp og nesten all ungdom med 
TS får en slik følelse før ticset kommer. 
Tics kan holdes tilbake og kommer ofte 
ikke når de gjør noe morsomt som for 
eksempel å spille i band. Det er således 
ikke noe kriterie at barnet må ha tics når 
det utredes eller ha konstante tics. På 
skolen kan de være uten tics, men hjemme 
kan tics være så kraftig at de ikke får gjort 
lekser.

Asperger er en del av autismespekteret 
og er egentlig en betegnelse på en høyt 
fungerende autist. De fleste med Asperger 
er ofte «hekta» på ulike og ofte sære tema 
som de kan mye om. De har store proble-
mer i sosialt samspill, mangler empati og 
ble tidligere betegnet som de satt i en 
glassklokke. Det hjalp ikke hvor mye en 
banket på, det ble ikke oppnådd kontakt. 
AS kan forveksles med en reaktiv tilknyt-
ningsforstyrrelse (RAD). RAD kan 
behandles – i alle fall før de utvikler 
personlighetsforstyrrelser. AS er en livslang 
diagnose som ikke skyldes «kalde» mødre 
eller dårlig omsorgsmiljø.

Symptomer
Når barn og unge har symptomer på at noe 
er galt, er det viktig å gå bak symptomene 
for å finne ut hva som er årsaken. Sympto-
mer er ofte barnas stemme til omverden, en 
måte å varsle om at de ikke har det bra.

Vi har sett at barn og unge med en 
ubehandlet ADHD, TS og AS har sympto-
mer som kan forveksles med symptomer på 
omsorgssvikt. Opplever ikke fosterforel-
drene en bedring eller en reduksjon i 
fosterbarnets plager eller symptomer, er det 
viktig å tenke at barnet kan ha en nevrobio-
logisk lidelse.

I samarbeid med barnevernet og 
fastlegen bør barnet utredes. En bekreftet 
diagnose eller at diagnosen etter utredning 
ikke kan stilles, gir uansett et utgangspunkt 
for at riktig tiltak kan settes inn. Men det 
er også slik at det er mulig å ha vært utsatt 
for omsorgssvikt og i tillegg ha ADHD, 
Tourette eller Asperger.
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Til barnets beste og for fosterforeldres 
muligheter til å hjelpe barnet, er det 
viktig at barnet utredes grundig og det 
finnes ut hva som ligger bak symptomene. 
Bare slik kan barna få rett tiltak til rett 
tid.
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