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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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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.

Hvem bestemmer hva?

Bakgrunn
Når barn blir flyttet i fosterhjem 
etter vedtak om omsorgsovertak-
else, er det barnevernstjenesten 
som overtar ansvaret for omsorgen 
av barnet i sin helhet. Det er derfor 
barnevernstjenesten som tar de 
store avgjørelsene på vegne av foster - 
barnet.  Dette er for eksempel av - 
gjørelser om hvor barnet skal bo, 
og om det skal kunne reise uten-
lands. Ved utenlandsreise må foster - 
foreldre få en bekreftelse fra barne - 
vernet om at barnet kan tas med på 
reisen, og denne må være attestert 
av fylkesmannen. 

Samtidig er det slik at barnets 
foreldre blir sittende igjen med noe 
av foreldreansvaret for barnet etter 
omsorgsovertakelsen. De mister 
altså ikke automatisk foreldreansva-
r et når barnet blir flyttet til nye om - 
sorgspersoner. Selv om de har utøvd 
vold mot barnet, eller hvis de har 
liten eller ingen kontakt med barnet, 
så beholder de likevel en del av fo - 
r eldreansvaret. Dette er annerledes i 
de tilfeller der foreldre har mistet 
foreldreretten, noe som skjer 
sjelden. 

Etter flytting til fosterhjem skal 
fosterforeldre ha ansvaret for den 
daglige omsorgen for barnet. De 
blir på en måte barnevernets for - 
lengede arm i omsorgen for foster-
barnet. Til tross for denne viktige 
rollen, så ligger noe av ansvaret for 
barnet tilbake hos foreldrene. Dette 
er normalt ikke et problem, da det 
ikke er så mye i hverdagen man 
trenger foreldrerettigheter for å 

ivareta. Noen ganger slår imidlertid 
dette ut på en måte som gjør at 
foster foreldre føler seg bundet på 
hender og føtter. Dette viser føl - 
g ende tre henvendelser som har 
kom met til rådgivningstjenesten i 
løpet av 2017:

Henvendelser
Første henvendelse – barnets 
kjernejournal:
Jeg har vært fosterhjem for en jente i 
snart 10 år nå. Hun har vært frisk og 
rask, og det har derfor ikke vært noen 
problemer knyttet til at vi ikke har til - 
gang til hennes helsejournal. Dette kom 
først opp som et spørsmål da vi alle som 
innbyggere i landet, fikk våre kjerne-
journaler på nettet for noen år siden. 
Jeg gikk inn for å sjekke reseptene mine, 
og for moro skyld skulle jeg også sjekke 
min fosterdatters journal. Da fikk jeg 
beskjed om at den ikke var tilgjengelig 
for meg. Jeg tok kontakt med barnever-
net dagen etter, men kontaktperson ble 
tatt litt på senga i mitt spørsmål. Hun 
var ikke sikker på hvordan dette var, og 
måtte derfor sjekke det opp og ringe meg 
tilbake. Da hun ringe meg opp igjen, 
fortalte hun at det bare er foreldre som 
kan få opp kjernejournalen. Først ble 
jeg forfjamset, så forundret, og så for - 
bannet! Da hadde heldigvis kontaktper-
sonen vår avsluttet samtalen for hun 
fortjente jo ikke min irritasjon og mitt 
sinne – for det er jo ikke hun som har 
laget disse reglene. Jeg fikk ikke summet 
meg den gangen til å spørre henne om 
hva som er tanken bak disse reglene. Nå 
har det gått et år siden denne episoden, 
og jeg har glemt å spørre henne. Forrige 

Fosterbarnet har i prinsippet tre foreldre – barne-
vernstjenesten som er «overforelderen» som tar de 
store avgjørelser for barnet, fosterforeldre som har 
den daglige omsorgen for barnet med avgjørelser 
knyttet til dagliglivet, og foreldrene som har et 
begrenset foreldreansvar. Dette foreldreansvaret 
kan noen ganger skape problemer for foster-
hjemmet.
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dagen dukker spørsmålet opp på nytt da 
fosterdatteren min spurte om vi kunne gå 
inn for å se på journalen hennes. Hun ble 
også forundret og sint over at reglene er 
slik, og hun lurte på hva vi som fosterforel-
der egentlig bestemmer. Det lurer jeg også 
på, samt hva foreldrene bestemmer.

Svar: 
Det at det har gått et år mellom første 
og andre gang du har kommet i en 
situasjon der du ikke får tilgang på din 
fosterdatters kjernejournal, er kan - 
skje et uttrykk for at det ikke er så ofte 
vi har behov for å lese den. Kjerne - 
journalen samler vik tige opplysninger 
om oss slik at det kan bli tilgjengelig 
både for oss selv og for helsepersonell. 
I tillegg har vi en pasientjournal hos 
fastlegen, eller hvis vi blir innlagt på 
sykehus. Det viktigste med disse 
journalene, er at helsepersonell lett 
kan få tilgang til informasjon om oss. 

Direktoratet for e-helse har opplyst 
at den medisinske oppfølgingen av 
barnet følger foreldreansvaret. Dette 
betyr i praksis at så lenge foreldrene 
formelt har foreldreansvar så har de 

også innsynsrettighet i barnets kjerne-
journal med mindre annet følger av 
lov (f.eks når lege avgjør at foreldre 
ikke skal ha innsyn) Innsyn gis kun til 
de med foreldreansvar for barn under 
12 år.

Barneverntjenesten har rett til 
informasjon om barnets helsetilstand 
der omsorgen er overtatt etter barne-
vernloven § 4-8 eller 4-12 i henhold 
til pasient- og brukerrettighetsloven.  
Barnevernstjenesten har derfor også 
rett til innsyn i barnets kjernejournal. 
Med hensyn til fosterforeldres adgang 
til innsyn i den elektroniske kjerne-
journal, så er det vår erfaring at 
fosterforeldre må få slik informasjon 
via barnevernstjenesten. 

Rettigheter i forhold til informa-
sjon om barnets helse og innsyn i 
barnets journaler, kan være vanskelig å 
forstå. Innsynsrett i pasientjournal og 
kjernejournal er dessuten regulert litt 
forskjellig. I neste utgivelse av Foster-
hjemskontakt vil derfor Juridisk spalte 
handle om dette temaet. 

Så til spørsmålet ditt om hva du 
egentlig bestemmer for fosterbarnet 

ditt. Fosterforeldre har ansvaret for det 
som angår den daglige oppdragelsen av 
barnet, og for all oppfølging i barne - 
hage og på skole, for det som skjer på 
fritidsarenaen, samt å passe på at barnet 
blir fulgt opp på en ansvarlig måte ved 
sykdom. Alle andre forhold bestemmes 
av barnevernstjenesten og foreldre. 
Barnevernet tar de store av gjørelsene, 
for eksempel om barnet kan bo uten - 
for fosterhjemmet en periode. 

Det som ligger under foreldrenes 
foreldreansvar, kan ikke dere som foster - 
foreldre ta avgjørelser på så lenge barnet 
er under 15 år og dermed ikke har sine 
egne selvstendige rettigheter som juri - 
d isk person. Det er en del vesentlige 
avgjørelser som ligger til det begren  - 
s ede foreldreansvaret som foreldre 
sitter igjen med etter omsorgsoverta-
kelse. Dette er for eksempel spørsmål 
om valg av skole og utdanning, samt 
spørs mål som har med religion å gjøre, 
for eksempel om barnet skal konfir-
mere seg borgerlig eller i kirken. Foster - 
barnet kan heller ikke skifte til foster - 
foreldres etternavn uten at foreldre gir 
sam tykke til det. Hvis foreldre ønsker 



 

å ha innflytelse i slike spørsmål, så 
kan de velge å ha det. 

Andre henvendelse – skolevalg:
Vi har vært fosterforeldre de siste syv 
årene for en jente på tolv år. Vi bor 
ikke så langt unna ungdomsskolen 
der jenta skal begynne til neste år. 
Jentas foreldre har nå funnet ut at 
hun skal gå på Steinerskolen, og de 
har fått jenta «gira» på dette. Det vil 
si, hun er veldig ambivalent til for - 
slaget, så noen ganger er hun ivrig og 
andre ganger kan hun ikke tenke seg 
å begynne på ny skole. Det er for - 
resten slik hun er – ambivalent til 
mye som gjelder hennes liv. 

Det som er problemet med fo - 
r el drenes forslag, er at Steinerskolen 
ligger over to mil unna der vi bor. Det 
betyr at vi i det minste må kjøre henne 
til holdeplassen der bussen til by’n går 
som er 3 km unna oss, eventu elt kjøre 
henne til skolen. Selv om jeg ikke er i 
arbeid, og slik sett har tid til dette, vil 
jeg helst ikke være bundet til en slik 
oppgave. I hvert fall når jenta egentlig 
ikke er så ivrig selv. Da blir det jo slik 
at hun gjør det for fo r eldrene sin 
skyld. Det er egentlig rart at foreldre 
kan bestemme dette. Er det noen 
mulighet for å begrense dem?

Svar:
Det stemmer som du skriver, at det 
hører med til det begrensede fo - 
r eldreansvaret som foreldre sitter 
igjen med, å bestemme hvor barn 
under 15 år skal gå på skole. Vi vil 
tro at foreldre flest lar barnet bestem-
me dette i samråd med fosterforel-
drene, men noen ganger vil foreldre 
gjerne være med på å bestemme slike 
viktige forhold. Det kan man forstå, 
samtidig så hører vi jo gjennom din 
historie at dette kan skape store pro - 
 blemer for fosterhjemmet. Det første 
vi foreslår, er å snakke med foreldrene 
om jentas ambivalens og om de 
prak tiske pro blemene knyttet til 
deres forslag.

Noen ganger er det ikke mulig å få 
til et samarbeid med foreldre. Da kan 

det være ekstra krevende når det opp - 
står slike situasjoner som du beskriver 
der foreldre faktisk bestemmer viktige 
forhold i fosterhjemmets daglige liv. 
Det er imidlertid slik at hvis det som 
foreldre med loven i hånd kan bestem - 
me, likevel skaper så store problemer 
for fosterhjemmet at det vanskeliggjør 
den daglige omsorgen, så kan denne 
rettigheten settes til side. Hvis for el - 
drene til fosterdatteren deres ikke vil 
høre på deres synspunkter, så vil vi 
foreslå å snakke med barnevernet om 
å få satt forslaget til side da det skaper 
problemer og fordi fosterdatteren 
deres ikke ønsker sterkt nok å begyn-
ne på ny skole.

Tredje henvendelse – helse:
Vårt fosterbarn på 14 år har lenge hatt 
store problemer med spiseforstyrrelser og 
andre psykiske problemer. Vi som foster - 
foreldre er utslitt, og vi har lenge hatt 
et ønske om at gutten skal legges inn og 
få behandling i spesialisthelsetjenesten. 
Vi klarer ikke lenger å ta oss av ham 
slik hans tilstand er nå. Han er nå på 
gli, og det kan se ut som vi kan få ham 
lagt inn i en behandlingsinstitusjon, 
ikke langt fra her vi bor, med hjelp fra 
Bup. Barnevernet sier at foreldrene er 
med på å bestemme om han skal legges 
inn. Stemmer dette?

Svar:
For at et barn som er under 15 år skal 
kunne plasseres i en behandlings - 
institusjon, må både den unge og de 
som har foreldreansvaret for barnet 
samtykke. Det som barnevernet sier, 
stemmer med andre ord. Samtidig 
må man tenke at samme prinsipp 
som i andre henvendelse, må gjelde 
– altså å finne en løsning som 
ivaretar barnets beste. Barnevernstje-
nesten vil ha en plikt til å sørge for at 
barnet får nødvendig medisinsk 
behandling. 

Avslutningsvis
Man skulle tro at når barnevernet 
overtar omsorgen for et barn, så over - 
tas også foreldreansvaret. Slik er det 

ikke. Foreldre får riktignok noen 
begrensninger i foreldreansvaret etter 
en omsorgsovertakelse, men likevel vil 
foreldreansvaret fortsatt utøves av dem 
som hadde foreldreansvaret før 
omsorgsovertakelsen. 

Det kan være vanskelig å være foster - 
foreldre når viktige avgjørelser skal tas 
på vegne av fosterbarn og det er nød - 
vendig med foreldres samtykke. Spes - 
ielt vanskelig kan dette være når det er 
konflikter mellom foreldre og fosterfo-
reldre. I tillegg til at foreldre kan ha 
sine meninger som ikke er i tråd med 
fosterforeldres meninger, så kan det 
også være slik at de gjerne vil gjøre det 
motsatte av det fosterforeldre ønsker. 
Dette kan komme av at foreldre føler 
seg over kjørt av foster hjemmet, og tar 
igjen når de får muligheten til dette.

Det er grunn til å tro at foreldre 
lettere kan komme på banen på en 
negativ måte for å bestemme for 
barnet i de tilfeller der det ikke er et 
godt forhold mellom fosterhjemmet 
og barnets foreldre. Noen ganger kan 
foreldre kanskje til og med gjøre det 
for å skape problemer for fosterhjem-
met. Det er synd, men i alle tilfelle 
må fosterforeldre forholde seg til det 
faktum at foreldre sitter med en del 
av foreldreansvaret. Det beste er der - 
for å gå inn for å skape et samarbeid 
med foreldre. Det bør man starte 
med i begynnelsen av plasseringen og 
ofte etableres dette over tid.  

Det kan for eksempel være for  nuf-
tig å alltid ta kontakt med for eldre når 
viktige forhold for barnet skal bestem-
mes. Da kan foreldre få høre foster-
hjemmets synspunkter, og samtidig 
kan de få komme med sine. Dette er 
bra for de voksne, i motsetning til å 
være motstandere og der med være 
redde for hva den ene eller den andre 
kan finne på. Også for fosterbarn flest 
er det grunn til å tro at det er bra om 
det er samarbeid mellom fosterforel-
drene og foreldrene. Med andre ord, så 
vil det være så mange fordeler med 
samarbeid, at dette bør etterstrebes i 
de fleste til feller av plasseringer av barn 
i foster hjem. 
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