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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 epost 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.

Kan vi få et fosterbarn til?

Fra tid til annet får vi henvendelser 
til rådgivningstelefonen fra fosterfo-
reldre som er i tenkeboksen på om 
de skal få et fosterbarn i tillegg til 
det eller de fosterbarna de allerede 
har. Vi kan høre at mange av dem 
er usikre på om dette er riktig. Det 
er forståelig da det å ha fosterbarn 
som oftest er mer krevende enn å ha 
omsorgen for egne barn som har 
levd alle sine dager i trygge omgivel-
ser.

I utgangspunktet er det ikke noe i 
veien med å bli flerfosterbarnsforel-
dre. Det kan gå veldig bra med to 
plasseringer, og noen klarer til og 
med flere enn dette. Det kan også 
være slik at det, av forskjellige grun - 
ner, kan være ekstra positivt for et 
fosterbarn å få fostersøsken – akku-
rat som det kan være for andre barn 
å få søsken. Det å bli fosterhjem for 
flere fosterbarn, er likevel noe man 
skal tenke grundig gjennom. Hvor - 
for dette er så viktig, kommer fram i 
svarene på de to henvendelsene vi 
løfter fram i Fosterhjemskontakt 
denne gang.

Første henvendelse:
Vi har nå vært fosterforeldre i fem år til 
en jente som kom til oss som 5-åring. Vi 
har et biologisk barn i tillegg som er 14 
år. Det å bli en fosterfamilie har ikke 
bydd på nevneverdige problemer. Til å 
begynne med virker det som om vår 
biologiske datter ble litt sjalu, men det 
har gått seg til. Fosterdatteren vår 
tilpasset seg raskt den nye familiesitua-
sjonen, og det har også gått greit med 
skole og fritidsaktiviteter her vi bor. Vi 
har derfor begynt å snakke om å få et 

fosterbarn til. Vi har ikke nevnte dette 
for barnevernstjenesten, men det virker 
som om de er veldig fornøyde med vår 
innsats så langt, og vi regner med at de 
vil være positive til dette. Er det noe vi 
spesielt bør være oppmerksomme på når 
det gjelder plassering av fosterbarn 
nummer to?

Svar:
Fosterhjemsplasseringer kan arte seg 
veldig forskjellig. Det sier seg selv at 
det er slik, da det er mye som er 
usikkert når et fosterbarn skal 
tilpasse seg en ny familie. Når en 
familie får biologiske barn, så 
tilpasser babyen seg familien over 
lang tid. Når man får fosterbarn, får 
man et barn som er preget av en 
annen familie og av forhold som 
sannsynligvis er annerledes enn i 
fosterfamilien. Omsorgssvikt og 
traumer kan komme til uttrykk på 
uforståelige måter, og det bidrar til 
en kompleksitet som kan gjøre det 
vanskelig å hjelpe barnet på en god 
måte. For det er jo det som er hen - 
sikten med en plassering i foster-
hjem: At barnet skal få omsorg, 
trygghet og muligheter til å utvikle 
seg på en god måte. 

Det som også er spesielt med en 
fosterhjemsplassering, er at det er 
vanskeligere å vite om barnet har det 
bra, eller bare er veldig god til å 
tilpasse seg og late som det går bra. 
Vi vet at noen fosterbarn er så redde 
for å måtte flytte nok en gang, at de 
gjør alt for å «please» den nye fami - 
lien. Vi sier ikke at det nødvendigvis 
er slik hos dere, og fosterdatteren 
deres har jo uansett bodd så lenge 

Noen fosterfamilier vurderer å ta ansvar for flere 
fosterbarn. Noen har nok med det ene barnet som 
allerede har blitt del av familien. Det er slike valg 
man også tar i familier med bare biologiske barn. 
Det er likevel ekstra viktig, sammen med barne
vernet, å vurdere grundig et slikt valg som man tar 
på vegne av fosterfamilien. 
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hos dere at dere ville ha fått indikasjo-
ner på dette for lenge siden. Det dere 
imidlertid skal være oppmerksomme 
på, er at nå som det nærmer seg puber - 
teten til jenta, så kan gamle traumer 
som er lagret i underbevisstheten, 
begynne å røre på seg. Da blir gjerne 
vår emosjonelle bagasje ristet litt i, og 
det virker som om ting lettere kommer 
fram. Puberteten er en vanskelig peri - 
ode for de fleste mennesker, og foster-
barns pubertet kan bli ekstra krevende. 

Når man tar inn flere fosterbarn og 
disse ikke er søsken, så skal man 
dessuten huske på at man blander barn 
med forskjellig problematikk – og dette 
kan være ekstra krevende for barna. 
Hvis man får et nytt fosterbarn som 
ikke vil «dele» fosterforeldrene med 
andre barn, så kan dette utløse proble-
mer hos det første fosterbarnet fordi 
familiesituasjonen kommer ut av 
likevekt. Dette kan skje selv om 
plasseringen har vært vellykket så langt. 

Fosterbarn trenger forutsigbarhet og 
ekstra trygghet, og vi mener at det kan 

være et risikoprosjekt å ta inn flere 
fosterbarn med forskjellig bakgrunn. 
Noen slike plasseringer går helt fint, 
men det er ikke en selvfølge, selv om 
ting har gått bra med ett fosterbarn i 
noen år. Vi ville ha drøftet dette med 
barnevernstjenesten som har sin fag - 
kompetanse å bruke opp mot dette 
viktige spørsmålet.

Andre henvendelse:
Vi har ønsket oss tre barn, men har ikke 
klart å få dette til på naturlig måte. Vi 
bestemte oss derfor, for noen år siden, for 
at vi skulle bli fosterforeldre. Vi tok da til 
oss et søskenpar på fire og ni år. Det har 
nå gått tre år siden de flyttet til oss. Det 
har vært slitsomme år, men vi synes vi har 
klart det på en god måte. Vi bestemte oss 
derfor for å bli fosterforeldre til nok et 
barn, og ba om et møte med barnevernet. 
Vi begrunnet det med at søskenplasserin-
gen har vært vellykket, og at vi har stor 
kapasitet til å ta oss av barn og nok plass i 
huset vårt. Stor ble overraskelsen vår da 
barnevernet ikke ville at vi skulle gjøre det 

på nåværende tidspunkt. Kan barnevernet 
virkelig nekte oss det?

Svar:
Da dere ble godkjent som fosterhjem 
og søskenparet flyttet til dere, skrev 
dere under på en fosterhjemsavtale. 
Denne avtalen viser hva som er barne - 
vernets plikter og ansvar, og hva som 
tilfaller fosterforeldrene. I denne avta - 
len står det klart under punkt 5.4 
Godkjenning ved flere fosterbarn eller 
andre til forpleining: 

 Fosterforeldrene kan ikke motta andre 
fosterbarn eller andre til forpleining uten 
at dette på forhånd er god kjent av barne - 
verntjenesten. 

Dette er med andre ord noe dere 
allerede har bekreftet og godkjent. Det 
er vanlig å gå nøye gjennom hele foster - 
hjemsavtalen når en skriver under, men 
noen ganger blir det ikke brukt nok tid 
på gjennomgang. Det kan også hende 
at dette har blitt tatt opp av barneverns  - 
tjenesten dere tilhører, på en grun dig 
nok måte, men at dere har glemt det. 
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Hvis fosterhjemmet ligger i en 
annen kommune enn omsorgskom-
munen, skal en ny plassering også 
godkjennes av barneverntjenesten i 
foster hjemskommunen. Da vil det 
med andre ord være to «overforeldre» 
som skal være med på å bestemme 
dette for deres familie. 

Det er viktig å huske på hvorfor 
dette med flerplasseringer er et punkt i 
fosterhjemsavtalen. Det er rett og slett 
fordi å ha omsorgen for fosterbarn 
som har opplevd å ha så vanskelige 
oppvekstvilkår tidlig i livet at de har 
måttet flytte til en ny familie, har så 
tung bagasje med seg og at man ikke 
skal undervurdere dette faktum. Når 
det likevel går bra for mange å ta til 
seg flere fosterbarn, så kan det ha med 
mange forhold å gjøre. Også forhold 
som ligger langt utenfor deres foreldre-
kapasitet og antall rom i huset. Det 
viktigste forholdet ligger i barnas egen 
tilstand. Den kan være vanskelig å få 
tak i, og man vet heller ikke hva som 
kan skjule seg i barnet og kan komme 
fram på et senere tidspunkt.

Vi tror at barnevernstjenesten har 
vurdert dette på en god måte og ut ifra 
en slik vurdering har kommer med 
argumenter som taler for at det ikke er 
fornuftig å få inn flere fosterbarn på 
nåværende tidspunkt. Det er viktig at 
dere på deres side, samler alle argu-
menter for at det kan være en god 
løsning. Det må så drøftes sammen 
med barnevernstjenesten.

Avsluttende kommentarer
I forrige leder av Fosterhjemskontakt 
ble det skrevet om myter som eksiste-
rer innenfor fosterhjemsomsorgen. En 
slik myte er at fosterbarn er som alle 
andre, det vil si som vanlige barn. Det 
er vel riktigere å si at fosterbarn er 
vanlige barn med uvanlige livsopple-
velser. Disse uvanlige opplevelsene er 
det som utgjør hele forskjellen. 
Normaliteten ligger i at de reagerer 
helt normalt på en unormal hendelse. 
Det betyr at vi som mennesker 
normalt vil bruke komplekse strate-
gier for å håndtere alvorlige hendelser 

i livet, spesielt når disse er knyttet til 
nære relasjoner. 

I en institusjon har de ansatte faglig 
utdannelse til å takle barns alvorlige og 
komplekse problemer, og til å blande 
barn med forskjellig bakgrunn. I et 
fosterhjem har man normalt ikke slik 
bakgrunn og det kan bli voldsomt å 
stå i situasjoner som kan oppstå 
mellom fosterbarn som kommer fra 
forskjellige miljøer og med forskjellig 
problematikk. 

Det betyr ikke at fosterforeldre ikke 
kan være i stand til å takle dette på en 
god og adekvat måte. Det betyr at det 

kan være svært krevende å stå i det 
uforståelige og fastlåste som kan 
oppstå med slike barn. Det viktigste er 
på alle måter å forebygge at fosterbarn 
ikke må flytte utilsiktet fordi det blir 
for krevende med flere barn. Da kan 
den beste løsningen være å ikke ta 
sjanser for det barnet som allerede bor 
i fosterhjemmet. 


