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FOSTERHJEMSKONTAKT 6/17 
Årets siste utgave av Fosterhjems- 
kontakt inneholder innholdsrike 
fagartikler du kan glede deg til å 
lese. Redaksjonen viser spesielt til 
artiklene Barndomsforgiftning av 
Anna Luise Kirkengen, spesialist i 
allmennmedisin, samt Omsorg som 
behandling av Trine (fosterhjem) og 
Bente (beredskapshjem).  

God lesning! 

UTNEVNELSE AV ÆRESMEDLEM 
Psykolog og forsker Elisabeth Backe-
Hansen ble utnevnt som æresmedlem i 
Norsk Fosterhjemsforening på landsmøtet 
2017. Elisabeth Backe-Hansen har siden 
1980 tallet vært pådriver for utvikling og 
forskning innen fosterhjemsomsorgen. 
Hun har skrevet fagbøker-, forsket-, 
drevet fagutvikling-, holdt kurs og 
foredrag-, utviklet metoder innenfor 
fosterhjemsomsorgen. I 2013 ble 
Elisabeth Backe-Hansen tildelt Den store 
psykologprisen for sitt arbeid, og nå er hun 
altså æresmedlem i Norsk Fosterhjems-
forening. 

SEKRETARIATET ØNSKER ALLE MEDLEMMER RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR! 

 

FOSTERHJEMSKONFERANSE I OSLO 2018 
Norsk Fosterhjemsforening planlegger en stor fosterhjems-
konferanse 3. og 4. mai 2018 i samarbeid med en ekstern 
arrangør.  Konferansen vil ha fokus på viktige tema innen 
fosterhjemsomsorgen og som er spesielt relevant i forhold til 
tema det statlige oppnevnte Fosterhjemsutvalget skal lage en 
NOU om. Mer informasjon kommer i begynnelsen av 2018. 

KAMPEN OM STATSBUDSJETTET 2018 
Budsjettforliket regjeringen har inngått med Venstre og KrF 
endrer ikke på regjeringens forslag til bevilgning for 
overgangsordning for fosterforeldre som er på trygdeytelser. 
Det er kun dagpenger ved arbeidsledighet og arbeidsavklarings-
penger som er omfattet av regjeringens forslag. 

LANDSMØTET 2017 
På landsmøtet i Alta 27. – 29. oktober 2017 ble 
det valgt nytt hovedstyre, kontrollutvalg og 
valgkomite. Nytt landsstyre konstituerer seg i 
1. januar 2018. Påtroppende styreleder er 
Lene P. Våmartveit, fylkesleder i Hordaland. 
Nåværende styreleder Torunn Hauen Aks 
takker av etter 10 år som leder av foreningen, 
se hennes leder i Fosterhjemskontakt og mer 
dekning av landsmøtet i egen artikkel i bladet. 

Elisabeth Backe-Hansen 
BROBYGGERPROSJEKTET I 
MEDIA 
Det er mange som viser interesse 
for brobyggerprosjektet og det har 
fått stor pressedekning siste året. I 
tillegg til at flere lokalaviser i Møre 
og Romsdal har skrevet om det 
arbeidet som har foregått i fylket 
dette året, har det også vært skrevet 
om i riksdekkende presse. I høst ble 
det skrevet om brobyggerprosjektet 
på vg.no. Denne saken ligger 
fremdeles på familieklubben.no. 
Dagbladet vil også skrive om 
prosjektet i næreste framtid. Også 
ukebladene har vist interesse for 
det arbeidet som blir gjort innen 
brobyggingsprosjektet. I juli ble det 
skrevet om brobyggerne i Møre og 
Romsdal i Allers, og i desember vil 
det komme en artikkel i ukebladet 
KK om dem som har utviklet 
programmet RAUSHET som utgjør 
essensen av brobyggingsprosjektet.   

Torunn Hauen Aks 
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