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Hvordan kan vi forbygge

utilsiktede flyttinger?

Øivin Christiansen 
RKBU Vest, Bergen

Oslo, 3. mai 2018

Oppmerksomheten om utilsiktete flyttinger

har sin bakgrunn i en vedvarende bekymring for at 

mangel på kontinuitet og stabilitet 

i hjemmet før plassering 

etterfølges av 

mangel på kontinuitet og stabilitet 

innenfor barnevernets rammer

Tema:

� Hva er «utilsiktede flyttinger»?

� Hva øker og reduserer risikoen?

� En tilnærming til å forstå og forebygge

� Hva bør vi legge vekt på?

Barn plassert utenfor hjemmet – risiko og utvikling

� 7-8 år etter plassering, intervju med barn, foreldre, 
saksbehandlere

� 70 barn med langvarig plassering, gj.sn. 16,5 år (13-20 år) 

� Gjennomsnittlig 2,5 flyttinger (fra 0 til 11)

� ¼ av barna: mer enn 3 flyttinger

� Halvparten av flyttingene 
var planlagte 

Hva er ”utilsiktet flytting”?

En utilsiktet flytting innebærer at flyttingen fra 
fosterhjemmet skjer tidligere enn planlagt og på 
grunn av vansker som har oppstått

39 % opplevde minst et brudd i løpet av 7-8 år
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Stabil plassering?

Stabilt plasseringsforløp; antall flyttinger siden 
plassering, eller 

Oppnådd en stabil plassering; siste plasseringssted i 
minst fire år

� 73 % hadde oppnådd en stabil plassering.
� Indikerer større stabilitet enn i de fleste 

internasjonale studier,
� men også at 

utilsiktet flytting 
rammer en stor andel
fosterbarn og -familier

Utilsiktet – i forhold til barnevernets plan

Verd å være oppmerksom på:

� Foreligger det en plan?

� Angir planen plasseringens formål og varighet?

� Det forutsettes at planen skal være gyldig i mange år

� Hva med de ulike aktørers plan? Utilsiktet for 
barneverntjenesten, men tilsiktet for ?

Likevel: barnevernets plan / omsorgsplanen et

relevant utgangspunkt

Hvilke forhold øker risikoen for 
utilsiktede flyttinger?

Forhold ved barnet:

� Barnets belastende erfaringer med omsorgssvikt og med 
negative relasjoner til voksne; traumer 

� Spesielt når de får sterke atferdsmessige uttrykk

� Økende alder (nb: sammenhengen problem - alder)

� Tidligere flyttinger og brutte plassering (mer enn én siste år),

Hvilke forhold reduserer risikoen for 
utilsiktede flyttinger?

Forhold ved fosterhjemmetsplasseringen:

� fosterhjem i slekt 

• men forskjellen reduseres med lengre botid

• og økt risiko for å bli boende for lenge i mangelfulle slektsfosterhjem

� opplevelse av tilhørighet i fosterhjemmet

Faktorer med svakere dokumentasjon:

� fosterhjem med egne søsken

� kontinuitet i individuelt tilpasset og sammensatt støtte/oppfølging

Motstridende funn når det gjelder:

� kontakt med opprinnelig familie (men konfliktnivå er av 
betydning)

Hvilke forhold øker risikoen for 
utilsiktede flyttinger?

Forhold ved fosterfamilien:

� at fosterforeldrene har egne barn (nær i alder), 

� generelt: stressfaktorer som sykdom, samlivsbrudd, og spesielt: 
vansker i samarbeid med barneverntjenesten og/ eller foreldre,

Fosterforeldre selv oppgir:

� manglende informasjon om barnet i forkant, 

� tilgang til og kontinuitet i kontakten med barneverntjenesten,  

� hensynet til egne barn

Andre om fosterforeldrene: 

� manglende forståelse for rekkevidden av det å være fosterforeldre; 
i forhold til barnet, barnets familie og det offentlige systemet

De motsetningsfylte forventningene til 
fosterforeldre

� Forholde seg til barnet som et ”vanlig ”barn, 
samtidig slik at det blir ”bedre”.

� Behandle barnet som om det var deres eget, samtidig 
som andre tar mange av foreldrenes beslutninger.

� Knytte seg til barnet og samtidig være klar for å gi det fra 
seg.

� Leve et vanlig familieliv,
og samtidig være et «offentlig» hjem.
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Fosterforeldrene til Daniel (13):

Fosterfar (FF): Du forandrer deg jo sjøl som person, som 

fosterforeldre, du gjør jo det.

Intervjuer (I): Hva tenker du på da?

Fostermor (FM): Du tenker litt mer over hvilke avgjørelser du tar. I 

forhold til når du har egne unger, så kommer det mer naturlig. 

Altså, du bare tar en avgjørelse. 

I: Ja.

FM: Så, liksom, i hvert fall i de litt mer viktige avgjørelsene man 

må ta da, så må du tenke over; hva tenker barnevernet, hva tenker 

mamma og pappa...

I: Er det litt det at man tar en avgjørelse på andres vegne føler du?

FM: På en måte så gjør du det. forts.

forts.

FF: ... Du må tenke mer hva du sier til ungene på en måte. Du må 

ordlegge deg på en annen måte. Altså, kanskje litt mer 

begrunnende. På grunn av at du ikke er de biologiske.

FM: Litt mer bevisst på hva du sier.

FF: Og liksom at... det var perioder at du måtte balansere på en 

line. Du måtte jo egentlig tenke gjennom hvert ord du sa for at det 

ikke skulle tolkes feil. Egne unger, de kan bare bli sure og sinte 

hvis du sier noe galt og så har de ikke noen annen utvei likevel, 

og så...

Hvilke forhold øker risikoen for 
utilsiktede flyttinger?

Forhold ved barnevernet (fra intervju):

� heller ikke barnevernet overskuet hva det det innebar å være 
fosterforeldre for dette barnet, 

� hadde ikke valg, kunne ikke la være å prøve

Et samspill av faktorer heller enn enkeltfaktorer

En utilsiktet flytting framstår mer som slutten på 

en prosess enn som en plutselig hendelse.

Selv om makten er ulikt fordelt, er alle aktørene i 
posisjoner som er av betydning for beslutninger 
og forløp. 

De involverte inngår gjensidig i 
fosterhjemskonteksten og blir dermed 
betingelser for hverandre. 

Utilsiktet flytting; - har flere sider 

� Omkostningene er ofte store – for mange parter, derfor må 
innsatsen for å forhindre slike flyttinger ha enda høyere 
prioritet

Men:

� En utilsiktet flytting kan bety avslutning på en dårlig 
plassering

� Et fosterhjem kan ha gitt barnet stort utbytte selv om 
plasseringen ender med utilsiktet flytting

� I plasseringsprosjektet: De fleste opprettholdt en slags 
relasjon til fosterhjemmet etter en utilsiktet flytting

For å hanskes med det komplekse
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Et sosio-økolologisk fosterhjemssystem 
(Moran m.fl. 2017)

• Programmer for å styrke fosterforeldrene i deres rolle og i deres 
bistand til barnet (TFCO (Treatment Foster Care Oregon, tidligere 
MTFC), KEEP (Keeping foster parents trained and supported), 
BEST, PMTO, COS, Trygg Base

• Care prosjektet, utprøving av tidlig og systematisk kartlegging av 

alle barn som flytter i barnevernets regi

• Avklare tidsperspektivet og unngå varig midlertidighet

• Involvering og empowerment, jfr. håndterbarhet

• Tilpasning og kontinuitet i støtte og tilrettelegging

• Hva ønsker fosterbarna seg av livet i fosterhjemmet (herunder 

aksept og respekt for to-familietilhørighet)

Hva barn og unge ønsker av livet i fosterhjem

� Alminnelighet; en tilværelse som minst mulig skiller 

dem fra andre barn; 

� Inkludering; å bli behandlet og verdsatt som andre 
barn i familien;

� Respekt for sin bakgrunn og opprinnelige familie;

� Kontroll: å bli lyttet til, tatt hensyn til og slippe for 

stor usikkerhet om framtiden;

� Muligheter; anledning og stimulering til å lykkes i 

framtida når det gjelder skole, jobb og familie. 
(Sinclair & Wilson, 2009)

Indikasjoner på tilhørighet i fosterhjem

Intervju med unge voksne (18-30) som hadde bodd lenge i 
fosterhjem (Schofield, 2002, 2003)

• Familieidentitet; fosterfamilien er en vesentlig del av egen 
identitet og selvforståelse, av hvor man hører til og hva 
man representerer i forhold til miljøet man ellers er en del 
av;

• Familierelasjoner: en opplever seg som familie og slekt, 
også om en ikke benytter vanlige 
familierelasjonsbetegnelser som mor og far, søsken; 

Indikasjoner på tilhørighet forts.

• Familiesolidaritet; en gjensidig forventning om interesse, 
omtanke og vilje til å stille opp for hverandre, uavgrenset av 
tid og sted; 

• Familieritualer; fosterbarnet og fosterfamilien inkluderer 
hverandre ved viktige begivenheter og livshendelser; 

• Familiekultur; en bærer med seg visse kjennetegn fra 
fosterfamilien, i form av hvordan man gjør ting, verdier, 
normer og prioriteringer. 

… Så det vart veldig mye reising da, hadde jo aldri noe 
hjem. Jeg har aldri…jeg har med meg alle tingene, 
alt i hele livet. Jeg tenker at mange andre 
har det hjemme hos foreldrene sine, 
men jeg har ikke noe…
- Du har ikke noe base liksom?
Nei, jeg sa det til dem, 
at jeg har hele livet 
i hendene mine sånn…

(Aleksander, 17 år)
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Tilhørighet, - med forbehold

� De fleste skulle bli boende etter fylte 18 år

� Alle fosterbarn og fosterforeldre forventet kontakt i 
framtiden

� Flere fosterforeldre;

noe forbehold,

ut fra barnets

tofamilietilhørighet og

selvbestemmelsesrett

Bærekraftige relasjoner, - for framtiden?

”Hvis hun ønsker 

det, så ønsker jo 

vi det. Men som 

sagt så vet vi ikke 

om hun vil ha 

kontakt.”

”Så lenge han 

kan dra nytte av å 

få hjelp av oss, så 

vil vi det”

”Han har oss og 

vi er der for 

ham alltid.”

”Vi kommer til å 

stikke innom, se 

hvordan hun har 

det. Og: ”Hun 

hører jo til her. 

Enkelt og greit.”

et kontinuum

fra passivt avventende til aktivt forventende

Overgang, selvstendighet, tilhørighet …
Bærekraftige relasjoner  …..

Anders (16):

… Jeg har ikke lyst til å miste dem, nei. De 
kommer ikke til å flytte herifra. Det er nå 
helt sikkert. Så her kommer de til å bo. 
Hvis de ikke er her, så er de på hytta

Takk for oppmerksomheten!


