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– Åse hørte på meg, og

Da datteren kom i fosterhjem hos Åse Lise Larsen (t.v.) opplevde Heidi Hansen en raushet og romslighet som gjorde at hun fikk ta del i datterens liv. 

Da Heidis tre år
gamle datter kom i
fosterhjem åpnet
fostermor Åse døra,
ikke bare for datteren, men for Heidi
også. Det ble starten
på et langt vennskap
og et unikt brobyggerprosjekt.

Reportasje

Heidi Hansen lever i dag et helt normalt liv i Holter i Nannestad. Hun har
jobb, enebolig, samboer, katt, bil og
campingvogn. Men livet har ikke alltid
vært sånn. I mange år var Heidi rusavhengig. Hun levde et liv på gata i Oslo, i
et hardt rusmiljø med mye kriminalitet.
En junidag i 1996 fødte Heidi en datter, Charlene. Som alle nybakte mødre
følte hun en kjærlighet for datteren som
var større enn alt annet hun noen gang
hadde følt.
Heidi vil så gjerne lykkes og bli en god
mor. Hun får hjelpetiltak av barnevernet, og en stund går det bra, men så tar
depresjonen overhånd og hun begynner
å ruse seg igjen. Da Charlene var tre år
skjønte Heidi at det ikke gikk mer. Hun
kontakter selv barnevernet og datteren
kommer i fosterhjem hos Åse Lise Larsen.
«Jeg skal passe på jenta di», sa Åse til
Heidi. Men Åse gjorde mer enn det. Helt

fra start bestemte hun seg for å involvere Heidi i oppdragelsen av Charlene. Til
å begynne med handlet det om å ringe
henne for å fortelle hvordan det var med
datteren og at hun var viktig for henne.
Etter hvert ble hun involvert i oppdragelsen. Da hadde Heidi klart å bli rusfri.
Hver gang hun sto i en utfordring med
Charlene ringte Åse til Heidi for å høre
hva hun syntes.
– Det var jo ikke alltid jeg ble hørt, og
vi hadde våre kamper. Vi var ikke alltid
enige, men jeg fikk lov til å komme med
mine synspunkter. Og døra til Åse var
alltid åpen. Det var utrolig viktig for
meg, sier Heidi.
Lite visste Åse den gang at nettopp
Heidi skulle bli hennes støttespiller da
hun selv møtte på en livskrise.
– Livet har lært meg at den som ligger
nede trenger ikke ligge nede for alltid.
Man kan reise seg igjen. Jeg trodde at
Heidi skulle klare å bli rusfri, men ikke at
hun skulle bli en støtte for meg. Men se

hvor feil jeg tok! Heidi reiste seg, og da
jeg selv lå nede og var i en vanskelig periode, var Heidi en av mine støttespillere. Hun ble en av de viktigste personene
for meg når det gjaldt å ta vare på Charlene, sier Åse.
Tenårene ble vanskelig å takle for
Charlene. Hun slet med medisinering
for ADHD og spiseforstyrrelser. Åse var
blitt skilt og hadde to andre barn. Så blir
Åses sønn, Patrick, alvorlig kreftsyk. Familien kjemper sammen med han, og etter to år med sykdom, og til slutt tung
medisinering, dør han.
Åse gikk inn i en livskrise. Å miste
sønnen forandrer henne. Den ressurssterke fostermoren blir plutselig den
som ligger nede og trenger noen som
kan møte henne uten store krav, men
med forståelse og empati. Det var slik
hun mange år tidligere hadde møtt Heidi.
På dette tidspunktet har Heidi blitt
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g hun dømte meg aldri
Brobyggerprogrammet
Raushet

Åse Lise Larsen og Heidi Hansen er pionérer i Norsk Fosterhjemsforenings brobyggerprosjekt, som nå skal rulles ut i hele landet. 
Foto: Nadia Frantsen

■ Brobyggerprogrammet Raushet
eies av Norsk
Fosterhjemsforening
og har fått støtte over
statsbudsjettet slik at
det kan etableres i hele
landet.
■ Første del av
programmet ble utviklet
av Heidi Hansen og Åse
Lise Larsen.
■ Målet med
programmet er
å bygge bedre
samarbeid mellom
fosterhjemsomsorgen,
foreldre, fosterforeldre
og barnevernet.
■ Tanken bak
programmet er at
bedre samarbeid gir
fosterbarn mer ro og
trygghet, og styrker
deres mulighet til
utvikling.

«Ei prinsesse er
født 20. juni 1996»
er påskriften på
dette bildet i
fotoalbumet som
Åse lagde til Heidi.
Bildet er fra Ullevål
sykehus. Heidi har
akkurat blitt mor,
19 år gammel. 

Foto: privat

Bildene i albumet
binder sammen
hele livet til
Charlene, både før
og etter hun
flyttet i fosterhjem
tre år gammel. 

Foto: privat
Foto: Nadia Frantsen

«Vi var ikke alltid
enige, men jeg fikk
lov til å komme med
mine synspunkter.
Og døra til Åse var
alltid åpen. Det var
utrolig viktig for
meg»
Heidi Hansen
rusfri. Hun blir den sterke av de to, og
hun hjelper Åse med å takle datterens
utfordringer. Hun er både en avlaster og
en støttespiller for Åse.
– Hadde jeg ikke hatt Heidi å støtte
meg til i den perioden, kan det hende at
Charlene hadde måttet flytte, sier Åse.

Historien om Heidi og Åse er historien om et ganske unikt vennskap. Men
det er også historien om Brobyggerprogrammet, et program som har som mål å
bygge bro mellom barnevern, fosterforeldre og foreldre.
Det var da Charlene var i 17-18-års-alderen at Åse og Heidi forsto hvor viktig
samarbeidet mellom de to hadde vært
for Charlene, som de omtaler som «vår
felles datter».
Charlene jobbet i skolefritidsordningen og møtte en mor som hadde problemer med datteren. De kom inn på at
Charlene var fosterbarn, men at hun
hadde greid seg veldig bra. Charlene fortalte at hun hadde hatt det vanskelig i
ungdomsårene, men at det var spesielt
én faktor som hadde gjort at hun kom
seg ut av problemene: at moren og fostermoren samarbeidet. De var der for
henne, og de var enige om grensesetting
og regler.
I sin opprørske tenåringsperiode lyk-

tes ikke Charlene i sine forsøk på å sette
Heidi og Åse opp mot hverandre. De
hadde snakket sammen og møtte tenåringen med felles front.
I dag er Heidi og Åse brobyggere i Brobyggerprogrammet Raushet. De har
selv utviklet det verdibaserte programmet for Norsk Fosterhjemsforening.
Den første delen av programmet, som
retter seg mot foreldre og fosterforeldre, har Heidi og Åse laget sammen.
Åse har fortsatt å utvikle programmet
til et helhetlig program, der også barnevernet er partner. Gjennom programmet ser man det som et tredelt foreldreskap mellom foreldre, fosterforeldre og
barnevernet, som alle har viktige roller i
fosterbarns liv. Det var slik det foregikk
den gangen Heidi og Åse hadde et felles
prosjekt, og barnevernet var også med
på laget.
Charlene har blitt 24 år og har flyttet
hjemmefra. Hun har et godt forhold

både til mor og fostermor, og Heidi og
Åse har beholdt vennskapet og snakker
sammen en gang iblant. Spesielt når deres felles datter trenger at de står
sammen slik foreldre skal gjøre.
– Forholdet mellom fosterforeldre og
biologiske foreldre kan ofte være anstrengt. Hva skal til for at man skal klare
å få til et vennskap og samarbeid, slik
dere har klart?
– Raushet – fra begge parter, svarer
Åse og Heidi i kor, og Heidi utdyper:
– Åse så hvor glad Charlene var i meg,
og hun anerkjente meg og min historie.
Hun forsto at det eneste jeg hadde ønsket var å skape et trygt og godt hjem
for datteren min, og at jeg hadde gjort
så godt jeg kunne med de forutsetningene jeg hadde. Jeg tenker at det starter
der. At fosterforeldre må anerkjenne
foreldrene og si: «Jeg vet at du har
prøvd».
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< FRA FORRIGE SIDE
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Og foreldre må, selv om de ikke er enige
i at barnet skal flytte, akseptere situasjonen og tenke at de skal samarbeide med
fosterhjemmet – fordi det er bra for barnet. Men det fordrer også at fosterforeldrene slipper deg inn.
Åse mener raushet avler raushet:
– Møter du de biologiske foreldrene
med avvisning og stenger dem ute fra
barnas liv, ja, da får du vrangsida tilbake.
Møter du dem med raushet vil du få se
en annen side.
Åse mener hun ikke hadde greid å
oppdra Charlene på en god nok måte
uten Heidis hjelp.
– Det er så komplisert det mange av
disse barnevernsbarna gjennomgår. De
sliter med å forstå seg selv. Jeg trengte
Heidi for å forstå hva Charlene gikk gjennom og hva hun trengte, sier Åse.
Heidi var selv et barnevernsbarn. Hun
flyttet mange ganger gjennom oppveksten, og da hun ble mor bare 19 år gammel opplevde hun at hun ikke maktet
ansvaret.

«Møter du de biologiske foreldrene
med avvisning og
stenger dem ute fra
barnas liv, ja, da får
du vrangsida tilbake»
Åse Lise Larsen
Hun mener barnevernet må jobbe
mye bedre med å møte de følelsene som
foreldre får når de blir fratatt barna sine.
Å oppleve at barna blir hentet av barnevernet gjør ikke bare at man opplever
seg mislykket som forelder, man mister
også hele nettverket som var knyttet til
skole, barnehage og nærmiljø og det
oppleves sårt og tungt. Man føler på
skam – en skam som blir altfor lite pratet
om, mener Heidi.
– Jeg har en kjærlighet til barnevernet
og mener de gjør en viktig jobb for mange. Samtidig vet jeg at ikke alle føler det
sånn. Jeg mener barnevernet må gjøre
en bedre jobb med å invitere foreldre
inn. Foreldre må få en forståelse for
hvorfor en omsorgsovertakelse skjer, og
de må ikke nektes å være foreldre etter
at barnet er plassert i fosterhjem. Hvis
de ikke får den forståelsen ender de opp
i en evig kamp mot barnevernet og det
blir vanskelig å samarbeide med fosterforeldrene.
Åse forteller fra Brobyggerprogrammet om en mor med to barn. Barna ble
plassert i hvert sitt fosterhjem. Med det
ene fosterhjemmet hadde moren god
dialog, hun fikk ta del i barnets liv og ble
inkludert. I det andre fosterhjemmet
følte hun seg utestengt og samarbeidet
var dårlig.
– Det endte med at hun kjempet for å
få tilbake det barnet som var i fosterhjemmet som ikke samarbeidet med
henne. Til slutt vant hun fram og fikk
barnet tilbake, men etter en stund måtte
hun innse at det ikke gikk likevel, og det
ble ny flytting. Det viser hvor stor forskjell det kan utgjøre om samarbeidet
mellom foreldre og fosterhjem er godt
eller dårlig.

sammen nåtid, fortid og fremtid. Målet
er at barnet skal kunne forstå seg selv og
sin historie og vite hvorfor de vokser
opp i fosterhjem gjennom å ha tettere
kontakt og vite mer om sin familie.
– Mange fosterbarn lager seg fantasier
om det hjemmet de kom fra. De lager
seg historier om at alt er som på en rosa
sky hjemme hos mamma og pappa. Så
oppsøker de foreldrene så fort de har
blitt 18, og da er det mange som får seg
en overraskelse. Et godt samarbeid mellom foreldre og fosterforeldre kunne
hindret dette. Men da må vi tørre å være
åpne og ærlige med barna, mener Heidi.

Brobyggerprogrammets visjon
er at det skal bygges bro som binder

At barnet får bli kjent med sine sårbarheter gjennom å kjenne til egen his-

Det er over tolv år siden hun sa farvel til livet som rusavhengig. I dag jobber Heidi Hansen i RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon), og bor i Holt
torie er nettopp det som kan redde et
barnevernsbarn fra problemer seinere i
livet, mener Heidi.
– Man har en trang til å få vite hvem
man er og hvor man kommer fra. Det
handler om et behov for å føle seg hel.
Dette behovet ser vi både hos fosterbarn
og adoptivbarn, påpeker Heidi.
Hun er opptatt av at fosterforeldre vet
hvilket oppgave de tar på seg når de sier
ja til å være fosterhjem.
– De bør spørre seg selv – «hva er intensjonen?» Har man et ønske om å
redde barnet? Det er viktig å huske at
et fosterbarn er et barn du har til låns.
Noen blir en kort stund, men fosterforeldre må også være forberedt på at de
skal følge fosterbarnet opp kirke-

golvet, sier Heidi.
Åse mener fosterforeldre bør starte
med å spørre seg hvorfor det er viktig for
fosterbarnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Svaret er ganske enkelt –
fordi foreldrene er til stede i barnets følelser, på godt og vondt. I begge tilfeller
trenger barnet hjelp for å forstå og bearbeide det som ligger lagret, ofte ubevisst. Et godt samarbeid kan bidra til at
barnet får et mer avklart forhold til sine
biologiske foreldre.
– Mange barnevernsbarn får problemer når de kommer i puberteten. De kan
for eksempel lage seg en historie om at
foreldrene ga dem opp, ikke ville ha
dem, noe som svært sjelden er tilfellet.
Det handler om å gi fosterbarnet en mu-
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Å binde sammen fortid, nåtid og framtid hjelper fosterbarn å forstå sin egen historie, mener
fostermor Åse Lise Larsen. Hun var opptatt av å inkludere Charlenes mor så mye som mulig.

Foto: privat

Charlene vokste opp hos Åse, og har i dag et
godt forhold til både mor og fostermor. Hun
mener samarbeidet mellom de to var av stor
betydning for at hun har greid seg bra.

– Å få en telefon med beskjed om at hun
hadde scoret mål på håndballen, det
betydde så enormt mye for meg, sier Heidi
Hansen. Her et bilde fra albumet fostermor
Åse lagde til henne. Foto: privat

«Du må ta hele pakka. Det kan ikke være sånn
at når du har samvær så er det bare kos og
ingen grenser. Vil du bli inkludert, må du også
ta din del av ansvaret»
Heidi Hansen

ter i Nannestad. 
lighet til å skape seg en livshistorie som
er god å leve med for barnet. Om at foreldrene var der og samarbeidet med fosterhjemmet for at barnet skulle få et
godt liv. Men for at det skal skje, så må
foreldrene få være med på laget, sier
Åse.
For Heidi betydde samarbeidet med
Åse at hun også måtte ta sin del av grensesettingen. Det kunne ikke være sånn
at når datteren var hos henne var det
ubegrenset med godteri, ingen leggetider og ingen grensesetting.
– Du må ta hele pakka. Det kan ikke
være sånn at når du har samvær så er det
bare kos og ingen grenser. Vil du bli inkludert, må du også ta din del av ansva-

Foto: Trine Kjus
ret, sier Heidi.
Dette måtte Heidi lære av Åse. Det var
ikke der til å begynne med, men Heidi
hadde fått en tillit til Åse og forsto at hun
ville både datteren og henne vel.
– Og, det er det raushet egentlig handler om i programmet – at man skal være
raus overfor barnet og gi det mulighet til
å være glad i og knyttet til både foreldrene sine og fosterforeldrene. For å klare
det, må man også de voksne være rause
overfor hverandre, sier Åse.
Rett etter at datteren var plassert i
fosterhjem dukket Heidi opp på døra
hos Åse med en plastpose med bilder.
«Disse må du ta vare på for meg», var beskjeden.

Åse tok vare på bildene, og supplerte
med flere. Mange år senere, da datteren
var elleve år, lagde hun album i julegave
til Heidi. Det første bildet i albumet er av
Heidi med en nyfødt baby på brystet. Så
følger bilder av oppveksten til Charlene,
både før og etter flyttingen.
– For meg var det viktig å ha kontakt
med Åse, å vite at døra hennes var åpen.
At jeg av og til fikk en telefonsamtale
med beskjed om at Charlene hadde scoret mål på håndballen i dag, eller at hun
kom hjem med gode karakterer. Det betydde så utrolig mye! Og - Åse dømte
meg aldri!
– Det var ikke så mye jeg gjorde. Jeg
hadde åpen dør og involverte Heidi i
Charlenes liv. En viktig lærdom for meg

har vært å se den som ligger nede, og
vite at den personen ikke kommer til å
ligge nede for bestandig. Det går an å
reise seg, og det gjorde både Heidi og jeg
etter at livet tok en helt annen vending
enn det skulle. Men, vi vil lettere klare å
reise oss når noen strekker ut en hånd og
er støttespillere så lenge vi trenger det.
En dag står vi støtt på egne bein igjen og
da kan vi være støttespillere for andre –
slik vi er nå som brobyggere.
Charlene har fått lese denne artikkelen
og godkjenner at Åse og Heidi forteller
denne historien, men ønsker ikke selv å
uttale seg (red.anm.).

Trine Kjus

trine.kjus@rb.no

