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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 kan veilede oss?

Innledning
Fosterforeldre blir lovet veiledning i 
det oppdraget de har påtatt seg.  
Det er naturlig all den tid det å ta 
seg av barn som har opplevd om - 
sorgssvikt, vold og traumer, og som 
har måttet flytte fra sine opprinne-
lige familier, er annerledes enn det 
er å oppdra barn som lever i ro og 
harmoni med sine familier. Selv det 
kan være kre vende nok, og da sier 
det seg selv at det krever mer støtte 
og veiledning for å klare å ta seg av 
samfunnets risikobarn.

Det som ofte går igjen i de hen - 
vendelser som handler om manglende 
veiledning, er at den veiledning foster - 
foreldre får gjennom barnevernet, 
ikke er tilstrekkelig for de utfordrin-
ger som dukker opp. Det er spesielt i 
forbindelse med overganger at det 
kan toppe seg med fosterbarna. Det 
har lett for å bli krisehåndtering som 
får fokus i stedet for jevnlig å bygge 
opp god kompetanse og for ståelse 
for å stå i krevende situasjoner eller 
perioder.

Det som også går igjen, er at man 
ikke helt vet hvor grenser for barne - 
vernets veiledning og den veiledning 
som man kan få fra andre fagperso-
ner, går. 

Her er to henvendelser som har 
kommet inn om temaet veiledning:

Første henvendelse:
Vi har vært fosterhjem i mange år til 
samme barn, og alt har gått på skinner, 
men for et halvt år siden skjedde det 
noe i vennegjengen til fosterdatteren 
vår. Hun ble så preget av dette at hun 
begynte «å flippe ut». Hun ville ikke 
høre på oss og det hele eskalerte. Da vi 

prøvde å sette grenser på en streng 
måte, reagerte hun med å rømme. 
Hun var borte flere netter, og der sto 
vi og visste ikke hva vi skulle foreta 
oss. Første gangen det hendte, var en 
helg. Vi ringte til slutt politiet, men 
de hadde ikke annet å stille opp med 
enn å kjøre rundt i nabolaget for å 
lete etter henne. Kontaktperson hadde 
hatt enda mindre å stille opp med 
hvis vi hadde kontaktet henne. Hva 
slags veiledning kan vi forvente oss i 
en slik situasjon og for å være i for - 
kant og prøve å forhindre at det skjer?

Svar:
Ansvaret for veiledning og opplæring 
av fosterhjemmene er fordelt mellom 
Barne- og familieetaten (Bufetat)
 og barnevernstjenesten i kom munen. 
Bufetat har ansvaret for en generell 
veiledning som er knyttet til foster-
foreldrerollen, mens den vei led-
ningen barnevernet har ansvaret for, 
er knyttet til det enkelte barn. Dette 
ansvaret gjelder så lenge plas sering en 
varer. I Oslo foregår det litt annerle-
des. Der er det barnevernstjenesten i 
bydelene som har ansvaret for opp - 
følging og veiledning knyttet til det 
enkelte barn, mens et eget veiled-
ningsteam gir individuell veiledning 
til alle nye fosterhjem. I tillegg tilbyr 
fosterhjemstjenesten i Bufetat gruppe - 
veiledning. 

Hos den lokale fosterhjemstjenes-
ten skal det også finnes en vakttele-
fon som fosterforeldre kan ringe når 
man trenger hjelp i spesielt krevende 
situasjoner eller krisesituasjoner. 

Behovet for veiledning vil være 
for skjellig fra fosterhjem til foster-
hjem. Det beste er derfor om dere 
som foster hjem og barnevernstjenes-

Fosterforeldre trenger god veiledning for å kunne 
stå i krevende oppdrag med å gi fosterbarn om - 
sorg, trygghet og utviklingsstøtte. Likevel er det 
jevnlig fortvilte foster foreldre som tar kontakt med 
råd givningen i Norsk Fosterhjemsforening fordi de 
opplever å ikke få god nok veiledning.
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ten som er ansvarlig for dere, i felles-
skap kan kart legge behovene og finne 
ut hvordan dere kan bli veiledet på best 
mulig måte. 

Det kan også hende at barneverns-
tjenesten i deres kommune ikke har 
nok kompetanse til å veilede fosterfor-
eldre i den aktuelle situasjonen de står 
i. I så fall må det settes inn eksterne 
fagressurser for å gi dere den veilednin-
gen dere trenger. Det kan for eksempel 
være gjennom Barne- og ungdomspsy-
kiatrien (Bup) eller gjennom Pedagogisk-
psykologisk-tjeneste (PPT). Noen barne - 
vernstjenester bruker private aktører til 
å veilede fosterforeldre når de selv ikke 
har den kompetansen som trengs. 

Enkelte barnevernstjenester har 
egne familieterapeuter og noen leier 
inn eksterne familieveiledere. I tillegg 
tilbyr fosterhjemstjenesten i Bufetat 
jevnlig ulike kurs/storsamlinger til - 
passet fosterforeldres utfordringer. 

Andre henvendelse:
Vi har blitt fosterhjem for barnet til en 
bekjent av oss. Det er ikke en familie vi 
kjenner godt, men vi regnes likevel som 
nettverksfosterhjem. Vi har vært foster-
hjem i underkant av et halvt år, men 
har ikke fått noen opplæring eller vei - 
ledning. Er det fordi vi tilhører gruppen 
fosterhjem i slekt og nettverk og at det er 

andre rettigheter for oss enn ordinære 
fosterhjem? Vi har ikke villet mase på 
barnevernet med slike spørsmål.

Svar:
Fosterhjem i slekt og nettverk skal ha 
de samme rettigheter og rammevilkår 
som andre ordinære fosterhjem. Det 
betyr at dere skal ha arbeids- og utgifts - 
godtgjørelse, oppfølging, opplæring og 
veiledning.

Vi regner med at plasseringen hos 
dere har skjedd fort og at dette er grun - 
nen til at dere ikke har fått Pride-opp-
læring. Plasseringer i slekt og nettverk 
kan ofte skje raskere enn andre ordi-
nære plasseringer. Det betyr likevel ikke 
at ikke rammene skal på plass etter at 
man har blitt fosterhjem. Det står i 
retningslinjer for fosterhjemsarbeid at 
barnevernstjenesten må være spesielt 
oppmerksom på å gi tilpasset veiled-
ning av fosterforeldre som er i barnets 
familie eller nettverk. Dette fordi slike 
plasseringer kan være krisepreget.

Vi anbefaler derfor å ta kontakt med 
barnevernstjenesten og etterspørre det 
som dere har rettmessig krav på. Ingen 
av dere er tjent med at dere går stille i 
dørene med å etterlyse rammer som vil 
være viktig for å sørge for at plasserin-
gen blir vellykket. Det er slått fast at det 
er særlig viktig med veiledning av foster - 

hjemmet det første året. Alle fosterhjem 
skal derfor få tilbud om førsteårsveiled-
ning i gruppe med andre fosterforeldre. 
Dette kommer i tillegg til den veiledning 
som barnevernstjenesten skal sørge for. 

Avslutning
Fosterforeldre er en mangeartet gruppe 
som vil kunne trenge veiledning på 
mange forskjellige måter og av for-
skjellige personer. Ifølge retningslinjer 
for fosterhjemsarbeid skal behovet for 
veiledning bli vurdert i fellesskap av 
barnevernstjenesten og fosterfor eld -
rene. 

Man kan på mange måter sammen-
ligne veileder fra den kommunale 
barnevernstjeneste med en fastlege 
som skal kunne litt om mye, men når 
man får et større problem må man til 
en ekspert. Slik sett kan man skille 
mellom allmenn- og spesialistkompe-
tanse. Noen barnevernstjenester vil 
kunne fylle alle behov fosterforeldre 
har for veiledning, mens andre må 
skaffe eksterne veiledere for å dekke 
behovet. Man kan ikke forvente at 
kontaktperson skal kunne gi utfyl-
lende veiledning i alle mulige situasjo-
ner knyttet til barnet eller til andre 
medlemmer i fosterhjemmet. 

I tillegg kan det være nyttig for 
fosterforeldre å få treffe andre fosterfor-
eldre og høre om deres erfaringer som 
fosterhjem. Dette er organisert gjen-
nom gruppeveiledning av fosterfor-
eldre. For mange fosterforeldre er dette 
den viktigste formen for veiledning der 
medlemmene i gruppen tar opp pro - 
blemer som besvares i gruppen eller av 
veilederen. I slike settinger kan foster-
foreldre få følelsen av at man er «i 
samme båt» som andre – og nyttige råd 
kan utveksles mellom fosterforeldre. 

Det kan virke som om veiledningen 
i den kommunale barneverntjenesten 
bærer preg av krisehåndtering. Veiled-
ningen bør imidlertid også fremme 
refleksjon rundt forståelsen av foster-
barnet. Dette er like viktig som å få 
hjelp til å stå i kriser som måtte komme. 
Ikke minst vil veiledning i et forebyg-
gende perspektiv kunne demme opp 
for kriser. 


