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Etiske utfordringer

• Bekymring der fosterhjemsoppdraget blir så 

krevende at fosterforeldrenes evne til å ivareta og 

beskytte egne barn svekkes

• Som følge av å ville hjelpe ett barn, risikerer 

barnevernsarbeideren samtidig å utsette et annet 

barn for belastninger

• Mangel på kunnskap og retningslinjer gjør at de 

overlates til seg selv å finne gode løsninger i praksis

• Mangel på tid og ressurser gjør at de ikke følger opp 

fosterforeldres egne barn
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Doktorgradsprosjektet Den 
berørte tredjepart. Å vokse 
opp med fostersøsken
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Å få søsken
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Fellestrekk i forskningslitteraturen

• Vi har begrenset kunnskap om og forskning på 

fosterforeldrenes egne barn

• Problemområdene som trekkes opp er 

samstemte og gjentakende 

• Problemområdene er omfattende og 

overskygger de positive erfaringene 

• Implikasjoner for praksisfeltet-

fosterforeldrenes barn må trekkes inn i det 

profesjonelle arbeidet
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Særskilte utfordringer

• Å miste tid og oppmerksomhet fra foreldrene

• Usikkerhet om egen plass og posisjon i familien

• Å måtte dele, tap av privatliv

• Føle seg sjalu, stresset eller redd

• «Tap av uskyld» - eksponert for omsorgssvikt

• Ansvarsfulle omsorgsgivere (young carers)

• Forventning om å være høflig, hjelpsom, 

forståelsesfull og en god rollemodell

• Bekymring for foreldrenes helse

• Fysiske og psykiske angrep

• Taushetsplikten – hva har man lov å si til andre?
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Barn tar et aktivt ansvar, viser 
omsorg og sterkt engasjement i 
fostersøsken.

De er stolte over å være en 
fosterfamilie.

Opplever seg som medansvarlige 
for fosterhjemsoppdraget



Fosterhjemsbrudd- Topp-punkt (peak) 
for stress også for fosterforeldres egne 

barn (Sutton & Stack, 2013, Younes & Harp, 2007)

• Å miste et søsken – tap av familiemedlem

• Sorg og savn

• Tap- tapte forventninger, tape ansikt, tap av tillit

• Separasjonsangst (Kaplan, 1988)

• Dårlig samvittighet og skyldfølelse

• Bekymring og redsel

• Lettelse

• Behov for bearbeiding og behandling (Serbinski, 

2014/2015)
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Når fostersøsken tar plass og krever 
oppmerksomhet

• «Hun trenger så mye oppmerksomhet. Det er liksom, hun 

tåler ikke at andre er i fokus, det er hun som må være i 

fokus hele tida, det er egentlig litt rart.»

• Fysisk plass

• Støy og bevegelse

• Posisjonerer seg (særlig i forhold til fostermor)

• Tar ordet

• Tar foreldrenes tid 

• Iscenesetter ting

• Egne barn trer til side og «gir plass»
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Innvirkning på familielivet

• «Nei. Jeg tenkte jo at alt er perfekt, med en lillesøster, det 

er bare gøy liksom. Jeg tenkte ikke at hun har hatt en fortid 

og det kommer opp og det er vanskelig og du må liksom 

fikse det og sånn. Jeg tenkte liksom ikke på det som var 

galt.» 

• Traumer smitter – omsorgssvikt får indirekte 

konsekvenser for fosterforeldres egne barn

• Fostersøsken kan utvise en selvdestruktiv atferd og 

selvskading

• Fysisk utagering

• Holding – at foreldrene må holde fostersøsken fast
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Fysiske angrep

• Fysisk vold og trusler

• «Skal jeg ta å finne en kniv og stikke i hjertet ditt, 

for det fortjener du, og kutte deg i biter».

• Angrep mot egne barn øker ved samvær

• «Men det var veldig tøft i begynnelsen. Hvis hun 

bare så henne (biologisk barn) når hun kom inn av 

døra, så føk hun rett på henne. Angrep henne med 

vold og klorte henne i øynene. Det var helt vilt».

10



Psykiske angrep som har til hensikt å 

såre eller degradere fosterfamiliens 
egne barn

«Hun kan godt kalle med hore eller stygg eller sånn ting, det 

går ikke så innpå meg som kanskje det gjør når hun bare sier 

at hun vil ikke ha noe med meg å gjøre. Det er nok det som 

er det verste. Det tror jeg.»
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Søskenmishandling

Ulike former for fysiske, emosjonelle, seksuelle og 

relasjonelle handlinger fra ett søsken mot et annet 

søsken, som påfører barnet fysisk og emosjonell 

skade.

(Wiehe, 1997, Amlund, 2015; Stutey & Clemens, 2014)

Søskenmishandling er et underkommunisert problem, 

bagatelliseres som søskenrivalisering.
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Emosjonell søskenmishandling

1) kallenavn og nedsettende kommentarer om eget 

utseende, intelligens, personlige karakteristikker og 

ferdigheter. 

2) latterliggjøring gjennom ord og handlinger som 

uttrykker forakt og hån, ofte i kombinasjon med latter 

rettet mot offeret. 

3) degradering ved at søsken fratar dem følelsen av 

verdighet ved å fortelle dem at de er «verdiløse». 

4) trusler og skremsler som har til hensikt å 

kontrollere eller få søsken til å gjøre ting. 

5) ødelegge personlige eiendeler som har spesiell 

verdi eller mening for søsken. 

6) tortur eller avlivning av kjæledyr for å påføre 

søsken emosjonell smerte. (Wiehe, 1997)
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Sosial avvisning i nære relasjoner

Idealet om ekte 

søskenkjærlighet
Søskenrelasjoner påvirker vår 
selvtillit og egenverd
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Barn og unges egne forslag til 
barneverntjenesten

• Bedre forberedelser – Barn trenger tid til å 

forberede seg

• Få mulighet til å si sin mening og stille spørsmål

• Samtaler uten foreldre og fostersøsken til stede

• Bli involvert både i forkant og underveis i 

plasseringen

• Trenger bedre informasjon

• Barneverntjenesten som samtalepartner og mekler

• Avlastning – å få et pusterom

• Temasamlinger, informasjonsmateriell og nettsider 

for egne barn
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Handlingsplan for 2016-2018

«At barnevernet anerkjenner 

fosterforeldres egne (biologiske) barn som 

en del av fosterfamilien»
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Fosterforeldrenes 
barn

«Det er hele familien som tar 

på seg et fosterhjemsoppdrag»

«Støtte for å ivareta 

fosterforeldrenes egne barn 

skal skje gjennom barneverns-

tjenestens oppfølging av 

fosterhjemmet, og gjennom 

Bufetats opplæring av foster-

foreldrene før fosterbarnet 

flytter inn.»

«Det er viktig at 

fosterforeldrenes egne barn 

inkluderes i barnevernets 

oppfølging av fosterhjemmet. 

Dette er del av ansvaret til den 

kommunale 

barneverntjenesten»
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Barns rettigheter

18

Grunnloven § 104 

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å 

bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal 

tillegges vekt i samsvar med alder og utvikling. 

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets 

beste være et grunnleggende hensyn. 

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens 

myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets 

utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige 

økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i 

egen familie.



Kildehenvisning
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