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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.

Fosterforeldres biologiske barn

Mange fosterforeldre, og også noen 
blivende fosterforeldre, tar kontakt 
på rådgivertelefonen med spørsmål 
knyttet til sine biologiske barn. 
Noen av dem uttrykker uro og 
bekymring for hvordan barna egent-
lig har det som fostersøsken.  Andre 
fosterforeldre ønsker å være i for - 
kant og ringer rådgivningstjenesten 
før fosterbarnet flytter inn for å få 
råd rundt dette temaet. 

Det er viktig å legge til rette for 
at fosterhjemsplasseringen skal være 
god for alle familiemedlemmer, Å 
åpne sitt hjem for et fosterbarn vil 
innebære store omveltninger for 
både store og små.  For barna i 
familien kan det på mange måter 
sammenlignes med å få et biologisk 
søsken, men likevel er det også 
andre spesielle utfordringer knyttet 
til å få et fostersøsken. Disse 
kommer i tillegg til de vanlige 
omstillingene som kreves av barn 
ved familieforøkelse. 

Mange fosterfamilier vil oppleve 
det som en berikelse med et ekstra 
barn, men de fleste vil også ha 
kortere eller lengre perioder hvor 
det oppleves som utfordrende å ha 
omsorg for fosterbarnet. For noen 
er det utfordrende fra første dag. 
Felles for de fleste fosterbarn er at 
de bærer med seg belastende 
erfaringer som gjør at de har et stort 
behov for ekstra god omsorg og 
oppfølgning fra sine fosterforeldre. 
Mange fosterforeldre vil oppleve at 
den måten de har vært foreldre på 
for egne barn, ikke strekker til da 
fosterbarnet har problemer som 
krever en annen tilnærming.  Det er 
derfor naturlig at mye oppmerk-
somhet flyttes fra egne barn til 

fosterbarnet.  Et fosterhjem er også 
et offentlig hjem hvor det kommer 
mange mennesker på besøk som er 
opptatt av fosterbarnet. Det at 
fosterbarnet krever mye tid og 
oppmerksomhet, kan føre til at 
andre barn i familien føler seg 
tilsidesatt og glemt.

At mange fosterforeldre bekym-
rer seg for sine biologiske barn, ser 
vi av de henvendelser vi jevnlig får 
knyttet til dette temaet. Her er to 
eksempler på slike saker:

Første henvendelse
En vordende fostermor ringer for å 
snakke med en rådgiver om hvilke 
problemer som kan oppstå i familien 
når de biologiske barna skal få et 
fostersøsken. Hvordan være i forkant 
av de utfordringer som nødvendigvis 
kommer? Hva er det viktig å snakke 
med dem om før det nye barnet flytter 
inn? Og hva er det viktig å være 
bevisst på underveis i plasseringen? De 
har et barn på åtte år og et barn på ti 
år. Fosterbarnet som flytter inn om en 
uke er i underkant av fem år.

Svar:
Det er alltid fornuftig å være i 
forkant og tenke forebygging i 
stedet for å ta tak i problemene etter 
hvert som de dukker opp. Samtidig 
skal man ikke svartmale bildet med 
alt det negative som kan skje. Man 
må heller ha et åpent sinn til alt 
som kan skje i en fosterhjemsplas-
sering.

Å få et fostersøsken innebærer en 
stor forandring for hele familien. 
Egne barn bør derfor få være med i 
prosessen rundt avgjørelsen om 
man skal bli fosterhjem. Ikke for at 

Noen fosterforeldre uttrykker bekymring for 
hvordan de biologiske barna opplever sin situasjon 
i fosterhjemmet. Dette er et viktige spørsmål å stille 
da et fostersøsken er en svært sentral aktør i en 
fosterhjemsplassering. Og fordi de biologiske 
barna har en rett til å bli beskyttet.
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de skal bestemme hva man skal gjøre, 
men for å bli tatt med på råd og for å 
få si sin mening. Alle barn har rett på å 
få informasjon tilpasset sin alder og 
modenhet når det skal skje store 
endringer i livet deres. Barna har 
behov for å få stille spørsmål og til å få 
dele sine bekymringer og gleder. 
Informasjon er også en prosess slik at 
barn kan behøve å få informasjon flere 
ganger for å forstå den. Man trenger 
ikke alltid legge opp til “alvorlige” 
samtaler, men heller ta i bruk daglige 
situasjoner som bilturer, lekesituasjo-
ner og lesestunden om kvelden. 

Hvordan det oppleves for barna i 
familien å dele sine foreldre med 
fostersøsken, vil blant annet være 
avhengig av alder, familiesammenset-
ning og forhold til foreldre. Enkelte 
søsken kan være mer sårbare enn andre 
og søskens plass i søskenrekken kan 
også være av betydning. Hvordan 
hvert enkelt barn vil reagere er likevel 
ikke alltid lett å forutse. Kanskje er det 
slik at åtteåringen som er vant til å 
være yngstemann i familien opplever 
det som tøft å måtte dele sine foreldre 
med et yngre fostersøsken. Andre vil 

sette pris på å ikke være minst lenger. 
Det kan også være at det eldste barnet 
opplever å få for mye ansvar for yngre 
søsken, fordi foreldrene har en utfor-
drende hverdag. 

Barnas behov vil også endre seg i 
takt med ulike faser i utviklingen. Som 
foreldre er det derfor viktig å være 
oppmerksom og følge nøye med på 
hvordan hvert enkelt barn har det. 
Egne barn er ikke alltid flinke til å 
melde fra om egne behov. De viser 
ofte hensyn og ønsker ikke å belaste 
foreldrene sine med ytterligere utfor-
dringer. De kan også holde tilbake 
følelser og tanker som angår fosterbar-
net. Følelser av skam og skyld kan 
dukke opp over at de er sjalu på 
fosterbarnet når de vet at vedkom-
mende har hatt det så vanskelig 
tidligere. Barn fornemmer også ofte 
hvor mye mor og far kan tåle når det 
gjelder belastning. Når søsken ser at 
foreldrene strever med å ta seg av det 
ene barnet, kan de svare med å gjøre 
seg selv usynlige. Barn kan strekke seg 
langt, for å være til minst mulig 
bryderi. Andre vil kunne vise sin 
frustrasjon over situasjonen med sinne 

og andre følelsesutbrudd. Derfor er 
det viktig å sørge for å sette av tid og 
rom til biologiske barn. Være tydelige 
på at det er greit å snakke om følelser. 
Også om de negative. Det kan være 
fint å bruke barnelitteratur, filmer og 
liknende som utgangspunkt for 
samtaler.

For mange barn som får fostersøs-
ken, så er mangel på tid og oppmerk-
somhet fra foreldrene noe av det som 
oppleves som mest problematisk. I en 
travel hverdag kan de lett oppleve å 
komme i skyggen av fosterbarnet og 
mange fosterforeldre har dårlig 
samvittighet for at de ikke rekker å gi 
sine barn den oppmerksomhet de 
trenger. Det er imidlertid ikke alltid at 
det skal så store endringer til for at 
søsken skal føle seg anerkjent og sett. 
Det handler om å ta barnets perspek-
tiv og se familielivet med “søskenbril-
ler” på. Man er et godt stykke på vei 
ved å sette av tid til å snakke med 
søsken om hva de opplever som 
positivt og hvilke utfordringer de 
opplever i hverdagen. Å finne prak-
tiske løsninger som legger til rette for 
mer tid sammen, som for eksempel 
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besøkshjem for fosterbarnet, kan også 
bidra til at søsken får tiltrengt tid alene 
med foreldrene og at foreldrene kan få 
tid til hverandre.

Andre henvendelse
En fostermor ringer da deres biologiske 
sønn har begynt å være mer ute blant 
venner etter at de ble fosterhjem for en 
jente på 10 år. Sønnen som er 14 år, 
virker ellers glad og fornøyd. Fostermor 
har prøvd å snakke med ham om det 
hun opplever, men han sier alltid at det 
ikke er noe i veien. Skal de ta dette for 
«god fisk» og se det an, eller bør de ta det 
som et tegn på at sønnen har det vanske-
lig, men ikke vil snakke om det? 

Svar:
Det viktigste verktøyet foreldre har 
overfor sine barn – både biologiske og 
fosterbarn – er sin kommunikasjon. Så 
lenge man tar tak i ting og snakker om 
det, så vil man ikke så lett kunne 
snuble i det berømte gulvteppet der 
det vanskelige har blitt feid under. 
Samtidig kan det hende at man må gå 
litt hardere til verks og ikke godta det 
enkle svaret om at alt er i orden. Det 
er viktig å ikke stille ledende spørsmål 
der barnet kan svare nei eller ja, men 
mer åpne spørsmål som barna må svare 
på, for eksempel: Hvordan har du følt 
at det har vært å bli fosterbror? 
Hvordan har det påvirket deg? 

At sønnen i dette fosterhjemmet er 
begynt å være mer ute blant venner, 
kan være en naturlig utvikling knyttet 
til puberteten der venner blir det aller 
viktigste en periode. Det trenger ikke 
bety at gutten mistrives hjemme eller 
har det vanskelig på grunn av foster-
barnet. Det kan man aldri finne ut 
hvis man ikke snakker med fostersøs-
kenet på en god måte.

I tillegg til den muntlige kommuni-
kasjonen kan man også se mye ut ifra 
kroppsspråket. Kommunikasjonsek-
sperter mener at det som handler om 
kroppsspråk teller mest i kommunika-
sjonen. Noen mener at kroppsspråket 
står for hele 90 prosent av kommuni-
kasjonen og at ordene som brukes, 
betyr langt mindre. 

Nå er det jo også slik at mange 
fostersøsken kan tilpasse seg situasjo-
nen i fosterhjemmet for å «ta vare på» 
foreldrene sine. Det er krevende å bli 
fosterforeldre og barna vil nødvendig-
vis få dette med seg. Her er vi tilbake 
til det med kroppspsråket. Selv om de 
voksne ikke deler utfordringene med 
barna i familien, så vil barna likevel 
kunne lese det på kroppsspråket til de 
voksne. Det kan derfor hende at man 
får et ekstra medgjørlig barn i løpet av 
en fosterhjemsplassering, eller spesielt i 
krevende perioder. Siden kroppssprå-
ket er så viktig, så vil også de voksne 
kunne forstå mye av barna sine ved å 
følge med på dette viktige ekstrasprå-
ket som vi alle uttrykker oss gjennom.

Det kan være fornuftig å ta kontakt 
med barneverntjenesten som har 
kompetanse på dette med å snakke 
med og forstå barn. Det kan også være 
lettere for et barn å åpne opp for en 
utenforstående.

Helhetlig tilnærming
Det er viktig å ikke problematisere en 
fosterhjemsplassering unødig. Samti-
dig må man være ærlig på at en 
fosterhjemsplassering er krevende og 
kan virke negativ på de biologiske 
barna i familien. 

Gjennom å ha et helhetssyn på 
familiens situasjon, vil også biologiske 

barns ressurser og behov bli gjort mere 
synlig. For barn som opplever at de 
blir sett, og at deres behov blir ivare-
tatt, kan det å ha et fostersøsken bli en 
berikelse og gi økt mulighet for å 
utvikle innsikt, forståelse og empati. 
For at foreldrene skal kunne være gode 
omsorgspersoner må de også ha det 
bra selv. At de voksne tar vare på 
parforholdet kommer hele familien til 
gode. 

Også barneverntjenesten må sette 
av tid til fosterhjemmets biologiske 
barn i sitt oppfølgingsansvar knyttet til 
fosterhjemmet. Biologiske barn blir på 
ulike måter påvirket av at det kommer 
et fosterbarn inn i familien, og foreldre 
og barnevern må sammen ta ansvar for 
å hjelpe dem til å håndtere sin nye 
familiesituasjon på en god måte. For at 
en fosterhjemsplassering skal kunne bli 
vellykket må også fosterforeldrenes 
biologiske barn trives.

Hvordan fosterforeldres biologiske 
barn opplever sin situasjon, bør vies 
stor oppmerksomhet i fosterhjemsar-
beidet.  Denne gruppen barn er på 
mange måter en svært sentral aktør, og 
samtidig en aktør vi har lett for å miste 
fokus på i fosterhjemsarbeidet. I 
ytterste konsekvens kan det føre til at 
fosterbarn må flyttes fra fosterhjem-
met. Slike mislykkede plasseringen må 
man gjøre alt for å unngå. 


