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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.

Fosterungdom som skal ha barn

Da vi begynte å lete i våre arkiver 
over saker om graviditet hos 
fosterungdom som er ringt inn, så 
var det ikke mange slike saker å 
finne. Vi fant imidlertid noen. Her 
er to saker. Den ene har nylig 
kommet inn og den andre kom inn 
for halvannet år siden.

Henvendelse 1: 
En fosterfar ringer og ønsker råd om 
hvordan han kan snakke med 
fostersønnen sin på 15 år om preven-
sjon. Han har oppdaget at gutten ser 
en del på porno. Dette er vel ikke 
uvanlig, sier fosterfaren, men han sier 
samtidig at han ønsker å unngå at det 
kan utvikle seg til noe negativt i 
gutten. Gutten har mange «sår» fra 
barndommen, og han har gjort mye 
som har skapt små og store jordskjelv i 
familien. De ønsker å være føre var i 
forhold til både voldtekt og det å bli 
ung forelder. Han og fostermor har 
blitt enige om at han bør ta dette opp 
med gutten. Hvordan bør han gå 
fram?

Svar:
Det fosterfar her legger fram, burde 
være obligatorisk for alle fosterhjem. 
Det er mange fosterbarn som har 
vokst opp med annerledes grenser 
enn barn flest, eller til og med ingen 
grenser. Vi mener imidlertid at man 
bør være ute i god tid med slike 
samtaler, og at det ikke bør legges 
opp til at man setter seg ned og 
snakker. Det bør heller skje når det 

er naturlig å snakke om det. Det 
kan for eksempel være når man 
kjører bil. For mange barn er det 
lettere å ta de vanskelige samtalene 
når man ikke trenger å ha øyekon-
takt. Også for noen voksne. Når 
gutten nå er 15 år så er det litt på 
overtid med slike samtaler, men det 
er så klart bedre seint enn aldri.

Det som kanskje er det viktigste 
når man samtaler om det som er 
komplisert, er å være nysgjerrig som 
et utgangspunkt. Det er også viktig 
at den voksne gir uttrykk for å søke 
forståelse for noe som man ikke har 
så god forutsetning for å forstå. 
Med andre ord så er det viktig å 
ikke snakke om dette som en 
ekspert, men som en som er 
genuint opptatt av å forstå det 
landskapet fosterbarnet befinner seg 
i. Det er ungdommen som vokser 
opp i dag, som selv vet hvordan 
dette er. Hva som rører seg i 
ungdomsmiljøet der barnet vokser 
opp, kan være et godt bakteppe for 
å forstå. Dernest er det viktig å gi 
uttrykk for at man ønsker det beste 
for barnet, og at man derfor tar opp 
dette temaet. Ikke fordi man ønsker 
å moralisere og fortelle hvor skapet 
skal stå.  Det er viktig å huske på at 
det er krevende å være ungdom, og 
ekstra krevende å være fosterung-
dom med uvanlige oppvekstopple-
velser. 

Det er dessuten et stort press på 
ungdom i dag om å være vellykket, 
og det er et stort fokus på sex 

Det er noen temaer som ikke akkurat er gjen gan
gere på rådgivningstjenesten. Heldigvis, får vi si, 
da dette kan være alvorlige temaer. Det er likevel 
temaer som er viktig å ta opp i rådgiverspalten. Et 
slikt tema er når en fosterungdom blir gravide eller 
når fosterforeldre ringer fordi de er redde for at 
dette skal skje. Dette er et tema som kan få store 
konsekvenser, både for fosterungdommen og for 
fosterhjemmet, og det er derfor viktig å forhindre 
at fosterungdom blir foreldre i ung alder. 
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gjennom de mulighetene som Inter-
nett gir. Selv om det er mye informa-
sjon å finne på nettet, så trenger 
ungdommene likevel voksne som kan 
snakke om dette. Selv om mye er 
endret siden vi voksne vokste opp, så 
er det likevel mye som er likt. Dette er 
det de voksne kan si noe om: det 
generelle knyttet til det å være ung og 
å være full av hormoner.  Ungdom-
mene selv kan si noe om hvordan det 
er å vokse opp i dag og hva som rører 
seg i ungdomsmiljøet som den unge er 
en del av. Det beste er om ungdom-
men også sier noe om hvordan man 
selv har det på innsiden med det som 
har med seksuelle forhold å gjøre. 
Sammen skal den voksne og den unge 
skape en felles forståelse som kan være 
noe å lene seg på for ungdommen på 
veien videre i livet. Jo mer troverdig og 
interessant den voksne kan gjøre sin 
del av samtalen, jo lettere vil den 
voksne nå fram til den unge med sine 
velmenende råd. Dersom rådene føles 
slik for ungdommen – altså velme-
nende og brakt fra et voksenhjerte som 
bryr seg – jo lettere vil man nå fram. 
Det er også viktig at den voksne har 
bygd tillit til barnet i «fredstid». Med 
dette som utgangspunkt, skulle man 
ha de beste forutsetninger for å ha en 
god samtale. Hvis ikke man har et 
godt utgangspunkt, bør man vurdere å 
la partneren ta samtalen. VI har lett 

for å tenke at fedrene tar praten med 
gutta og mødrene med jentene. Slik 
trenger det absolutt ikke være. Her bør 
man heller tenke relasjon.

Henvendelse 2:
En fostermor ringer og er fortvilet da det 
har kommet fram at deres fosterdatter på 
16 år har blitt gravid. Hun er så langt i 
svangerskapet at hun ikke kan ta abort. 
Barnevernet tar det for gitt at fosterbar-
net og babyen skal fortsette å bo i foster - 
hjemmet, noe fosterforeldrene ikke 
ønsker. De ønsker ikke på noen måte å 
kaste ut fosterdatteren som de har hatt 
som familiemedlem i 8 år, men de kan 
ikke forstå hvordan de skal kunne 
romme en baby i tillegg til fosterdatteren 
som er krevende i seg selv. De har heller 
ikke plass til et familiemedlem til –  
verken fysisk eller psykologisk. Blir det 
feil å tenke at dette ikke går? Bør de 
strekke seg lenger enn de føler at de kan 
klare?

Svar:
Vi kan forstå at dette kan skape en stor 
usikkerhet og frustrasjon i fosterhjem-
met. Det er en alvorlig situasjon for 
fosterbarnet og for fosterfamilien. Det 
er imidlertid viktig å sette det i et 
perspektiv. Det er ikke en livstruende 
situasjon eller verdens undergang, men 
en stor utfordring som man skal finne 
en fornuftig løsning på. Hvis man 
krisemaksimerer, så stenger man for de 
konstruktive løsningene man trenger 
for problemet.

Dersom disse fosterforeldrene 
verken har lyst eller mulighet til å la 
fosterbarnet bo hos dem etter at barnet 
har blitt født, så må barneverntjenes-
ten finne en løsning. Det finnes 
mor-og-barn-institusjoner som man 
kan søke plass på. Her kan den unge 
moren få hjelp også til andre ting. 
Fosterforeldre som velger å be om en 
slik løsning når et fosterbarn har blitt 
gravid, kan ikke kritiseres på noen som 
helst måte. De har sagt ja til å huse og 
gi omsorg til ett fosterbarn; ikke to. 

Samtidig er det så klart ekstra fantas-
tisk når fosterhjemmet også klarer å stå 
i en slik krevende situasjon uten å 
«kaste inn håndkle». 

Det viktigste vil være at fosterfor-
eldrene er støttende i forkant av denne 
flyttingen, og at de forklarer på en god 
måte hvorfor dette må bli løsningen. 
Det vil også være viktig at fosterfor-
eldrene er der for jenta etter at babyen 
er kommet. Det vil være vanskelig for 
en fosterungdom å ikke bli støttet i en 
slik vanskelig situasjon. Det kan bety 
mange steg tilbake i den psykologiske 
utviklingen. På en måte vil det som 
skjer videre, for fosterbarnet, kunne 
være en test på hvor mye fosterfor-
eldrene bryr seg om det. Det som skjer 
i forbindelse med graviditet, fødsel og 
tiden etterpå, vil bli en del av den 
historien som fosterungdommen skal 
leve videre med. En del av dens 
historie er kanskje at foreldrene ikke 
ønsket å ha den unge boende hjemme, 
selv om det har handlet om at de ikke 
har klart det. Fortsettelsen på livshisto-
rien kan fort bli: at fosterforeldrene 
også avviste henne når hun trengte det 
som mest.  Det er derfor viktig at 
fosterforeldrene viser at de er støttende 
og er der for henne i den krevende 
situasjonen hun har kommet i.   

En viktig oppgave
Det er mange oppgaver som legges på 
fosterforeldre. Noen av disse er 
oppgaver som alle foreldre har, mens 
andre er spesielle for fosterforeldre. 
Alle foreldre må samtale med barna 
sine om temaer som i utgangspunktet 
kanskje er vanskelig å snakke om. Det 
er blant annet temaer som er knyttet 
til voksenverden og som har med 
seksuell aktivitet å gjøre. Ikke bare kan 
slike samtaler avverge at fosterungdom 
blir foreldre i ung alder, men man kan 
også unngå at det begås seksuelle 
overgrep med fosterbarn involvert. Å 
ha en åpenhet om temaet seksualitet 
på en nennsom måte, er derfor viktig i 
ethvert fosterhjem. 


