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– ERFARINGER –

|  Av Ellen Syrstad, sosionom

I 1998 fikk jeg min første jobb i barnevernet. Jeg ble 

kjent med Randi og hennes datter Lene. Lene var 15 

år. Randi drakk. Hun drakk mye. Det gjorde det 

vanskelig for henne å følge opp Lene. Lene forsøkte 

å skjule at moren drakk. Hun gjemte morens 

vodkaflasker når jeg kom på besøk fra barnevernet. 

Det tok tid før jeg avdekket Randis alkoholforbruk. 

Lene mente moren hadde en sykdom som het  

”blackout”. Lene var sint på meg, og hun ville ikke 

flytte fra Randi. Hun var glad i moren sin, og hun 

følte et ansvar for henne. Lene fikk flytte i fosterhjem 

til tanten sin etter eget ønske. Likevel dro hun nesten 

daglig innom moren på vei hjem fra skolen. Det var 

vanskelig for både oss og for fostermoren å 

forhindre dette. Vi i barnevernet klarte ikke å følge 

opp Randi. Vi klarte dermed ikke å frita Lene for det 

ansvaret hun tok for moren sin. Et halvt år senere var 

Randi død.

Å hjelpe foreldrene betyr å hjelpe barna
Tidligere studier har vist at det er til stor hjelp for 

barna som er plassert i fosterhjem eller på institusjon 

at foreldrene deres får hjelp. Båndene mellom 

foreldre og barn opphører ikke nødvendigvis selv 

om barna flytter, eller selv om omsorgssituasjonen 

har vært problematisk. Samtidig er mange barn 

bekymret for foreldrene sine etter en plassering 

(Holland & Crowley, 2013; Westberg & Tilander, 

2010). En studie fra Storbritannia viser også hvordan 

foreldre som ikke får hjelp og oppfølging etter en 

omsorgsovertakelse, gjerne blir gjengangere i 

rettssystemet, i håp om å få tilbakeført sine barn, 

uten at det har skjedd noen endring i deres 

omsorgskompetanse (Broadhurst & Mason, 2017). 

Dette kan føre til at det blir vanskeligere for barna å 

slå seg til ro i sitt nye hjem.

Foreldrene strever med å forstå
De siste årene har jeg holdt på med en doktorgrads-

studie der jeg har fulgt en gruppe på seks foreldre 

som har blitt fratatt omsorgen for sine barn. Jeg har 

intervjuet dem to ganger i gruppe og individuelt. På 

et eller annet nivå strever de alle med å forstå 

hvorfor barnevernet har tatt fra dem barna deres. 

Marit sier at hun noen ganger tenker det hadde 

vært lettere om ungen hennes var død. Da hadde 

hun i det minste forstått hvorfor, og hun hadde hatt 

en grav å gå til. Nå er det som om spørsmålet hvorfor 

surrer inni hodet hennes hele tiden. Sara sier hun har 

forsøkt å oppsøke politi, advokater, familie og venner 

til å lese gjennom vedtaket om omsorgs-overtakelse. 

«De er ikke så farlige 
disse foreldrene»

Å samarbeide med foreldre i 
oppfølgingen av barna

– OM FORFATTEREN –

|  ELLEN SYRSTAD er sosionom, med master i 

familieterapi og systemisk praksis. Hun av- 

slutter i disse dager sitt doktorgradsarbeid 

om oppfølging av foreldre etter en omsorgs- 

overtakelse ved VID vitenskapelige høyskole. 

Hun har lang erfaring fra arbeid i barnevernet 

og med systemisk praksis. Hun jobber i dag 

som høyskolelektor på VID vitenskapelige 

høyskole ved fakultet for sosialfag.

Å hjelpe foreldrene handler om å hjelpe barna. Hvordan kan vi bidra til at foreldrene blir en 

ressurs både for barna og for de som følger opp barna etter en omsorgsovertakelse?

“På et eller annet nivå strever de alle  
med å forstå hvorfor barnevernet har  

tatt fra dem barna deres. „
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– RELASJONER –

Hun klarer bare ikke å forstå hvorfor. Til tross for at 

hun selv plasserte barna sine fordi hun ville ut og ruse 

seg, strevde hun med å forstå hvorfor barnevernet 

valgte å ta fra henne omsorgen. Flere år senere har 

Siri blitt rusfri, og hun forteller at det var en lang og 

tøff prosess å se seg selv i speilet og innse at hun var 

en mor som prioriterte rus fremfor ungene sine. Å orke 

å forstå, kan handle om å orke å åpne døren for angsten, 

skyter Per inn. Foreldrene forteller at de har vært, og 

delvis er, sinte på barnevernet, og at de føler seg 

avmektige i forhold til systemet. De skammer seg over 

det som har skjedd, og flere av foreldrene har uttalt 

at de føler de ikke kan ta opp en plass i hjelpe-

systemet. Så langt nede føler vi oss, forteller Marit.

Å ikke forstå kompliserer samarbeidet med 
barnevernet
Til tross for at foreldrene i min studie strever med å 

forstå, har de likevel valgt å samarbeide med barne-

vernet. De tenker dette vil være lurt siden barne-

vernet både regulerer samvær, gir dem informasjon 

om barna deres, og det vil kunne øke deres sjanser 

for å få tilbakeført barna. Men det er vanskelig å 

samarbeide når man ikke forstår (Syrstad & Slettebø, 

2020). Ida sier at hun prøver å gjette seg til hva 

barnevernet ville ha tenkt når hun står overfor små og 

store valg i hverdagen. For eksempel hvis hun skal 

kjøpe sko. Da tenker hun gjerne: Ville barnevernet 

tenkt at det er for mye å gi 1000 kr for et par sko? 

Ida sier at barnevernet ikke sjekker hvor mye hun 

Barnevernet har en krevende rolle når de skal følge opp foreldre etter en omsorgsovertakelse.
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– RELASJONER –

bruker på sko, men at hun likevel har blitt vant til å 

tenke sånn. Det er fordi hun opplever at små og 

store valg hun har tatt i hverdagen, har blitt brukt 

mot henne når hun har møtt i fylkesnemnda. Per 

legger til at det noen ganger kan virke som om 

barnevernet samler opp mange slike ”små” ting de 

kan bruke mot dem i en slik rettssak. Det er i alle fall 

sånn han føler det (Syrstad & Slettebø, 2020).

Hvordan hjelpe foreldrene?
Barnevernet har en krevende rolle når de skal følge 

opp foreldre etter en omsorgsovertakelse. Etter at 

de har tatt fra foreldrene barna deres, ofte mot deres 

vilje, skal de støtte dem og hjelpe dem med å skape 

mening i noe som for foreldrene ofte fremstår som 

meningsløst. Denne krevende dobbeltrollen er noe 

som diskuteres ikke bare i Norge, men også inter-

nasjonalt (Schofield et al., 2011; Morgan et al., 2019).

Et grep Norge har gjort er at det statlig organiserte 

familievernet har fått i oppgave å etablere et lands-

dekkende tilbud om oppfølging for foreldrene1. Det er 

fortsatt barnevernet som har det juridiske ansvaret i 

disse sakene, men familievernet har utviklet et frivillig 

tilbud. Familievernet har spisskompetanse på rela- 

sjoner, og på å se den enkelte i lys av sine relasjoner 

(NOU 2019:20).

I mitt doktorgradsarbeid har jeg også intervjuet 

syv terapeuter fra familievernet og spurt dem om 

deres erfaringer med å hjelpe foreldre som strever 

etter en omsorgsovertakelse. Alle terapeutene jeg 

har intervjuet har erfaring med en slik oppfølging, 

enten i gruppe eller individuelt. Terapeutene kommer 

ikke med noen enkle svar, for det finnes ingen enkle 

løsninger for en slik oppfølging. Men de reiser noen 

viktige dilemmaer de står overfor. Et dilemma inne- 

bærer hvordan de kan sette foreldrene i en ekspert-

posisjon når foreldrene ikke naturlig griper en slik 

posisjon. Å sette klienter i en ekspertposisjon, er et 

ideal innenfor deres faglige tenkemåte (Anderson & 

Goolishian, 1992). De er også opptatt av hvordan de 

bør håndtere foreldrenes historier, som ofte fremstår 

som fragmenterte og usammenhengende, og helt 

annerledes enn barnevernets versjon av det som har 

skjedd. Terapeutene forteller at foreldrene ofte sier at 

de har blitt møtt av barnevernet og hjelpesystemet 

for øvrig med at deres historier ikke stemmer 

(Syrstad & Ness, 2019).

Å møte foreldrenes historier med nysgjerrighet
Barnevernet og familievernet er styrt av to ulike mandat, 

som også gir de to tjenestene ulikt handlingsrom over- 

for foreldrene. For terapeutene i familievernet er det 

Vi må starte med å anerkjenne historiene deres. Først da vil de bli nysgjerrige på å utforske sin egen historie.
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ikke så viktig å finne ut av om foreldrenes historier 

”stemmer” eller ikke. Sånn de tenker, så er dette én 

versjon av en historie de selv ønsker å fortelle. Der- 

etter er det deres jobb som terapeut å hjelpe foreldrene 

med å utvide sine historier, få frem andre versjoner, 

nyanser og fortellinger. Dette kalles narrativ terapi. 

Narrativ terapi kan være en inngang for foreldre som 

strever med å forstå, til å skape mening i det 

meningsløse (Syrstad & Ness, 2019).

En av terapeutene jeg har snakket med, sier at hun 

er overbevist om at dersom de skal kunne hjelpe forel- 

dre som er fratatt omsorgen, så må de møte deres 

historier med nysgjerrighet fremfor mistenksomhet. 

En annen terapeut sier: Vi må starte med å anerkjenne 

historiene deres. Først da vil de bli nysgjerrige på å 

utforske sin egen historie (Syrstad & Ness, 2019). 

Hvis det er sånn som Per sier, at det å forstå kan handle 

om å åpne opp døra til angsten, eller som Siri forteller 

om, at det kan henge sammen med  å orke å tenke 

at man er en mor som prioriterer rus fremfor barna 

sine, så er det viktig å finne andre tilnærminger til å 

forstå som ikke handler om å påføre foreldre skam 

eller tap av ansikt. 

Anderson og Goolishian (1992) mener en spørrende 

tilnærming kan være en måte å bryte et uheldig 

mønster mellom fagpersoner og klienter på, bestående 

av anklagelser og benektelse. Det kan skje fordi klien- 

tene ikke lenger trenger å forsvare sin versjon av 

historien. Det kan også hende at en slik måte å møte 

foreldrenes historier på, ville ført til at foreldrene opp- 

levde mestring, mindre avmakt overfor hjelpesyste-

met, og at de dermed valgte å innta en mer aktiv rolle 

for å forstå situasjonen de har havnet i. Denne aktive 

rollen er noe terapeutene sier de ofte erfarer at 

foreldrene strever med å ta (Syrstad & Ness, 2019).

Det er vanskelig for foreldrene å vite hva som er 
det beste for sine barn
Alle foreldrene jeg har truffet, ønsker det beste for sine 

barn. Men det er ikke alltid så lett å vite hva som er 

det beste, i alle fall når de strever med å forstå hva 

som har skjedd og hvorfor. Da er det også tungt å 

akseptere og å skape en mening i det som har skjedd. 

Og når de ikke forstår, er det lett å forsøke å gjøre 

det de tror barnevernet vil de skal gjøre. Det de gjør 

blir mer en ytrestyrt handling fremfor en integrert del 

av dem. Dette var også noe terapeutene jeg snakket 

med var opptatt av. En av terapeutene sier: 

”De fleste foreldrene vi møter sier at de prøver å 

Foreldre i denne studien forteller at de har vært, og delvis er, sinte på barnevernet, og at de føler seg avmektige i forhold til systemet.

“Det de gjør blir mer en ytrestyrt handling 
fremfor en integrert del av dem.„
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gjøre det de tror vi vil de skal gjøre, og at de ikke 

skjønner hvordan barnevernet tenker. En far beskrev 

hvordan han ble innskrenket i sine handlinger under 

samvær. Han fortalte at hvis han viste temperament 

og sine virkelige følelser, ble han beskrevet som ustabil. 

Hvis han la lokk på disse, ble han beskrevet som passiv. 

Etter hvert ble han mer og mer redd for å handle i 

frykt for å bli mistolket” (Syrstad & Ness, 2019).

Til tross for at foreldrene prøver å gjøre det de tror 

er det beste for deres barn, forteller de at de også 

føler en enorm avmakt overfor barnevernet. Denne 

avmakten kunne føre til at de fikk behov for å motar- 

beide det de opplevde som en påtvungen identitet 

som ”dårlig forelder” (Syrstad & Slettebø, 2020). Ida 

forteller om denne ambivalensen i sin rolle som mor, 

ved at hun noen ganger har tenkt datteren har det 

bedre i fosterhjemmet enn hos henne. Hun kan se at 

datteren blomstrer i fosterhjemmet. Hun beskriver 

det som at hun da ofte blir trist, og at det er som om 

en annen stemme i henne sier: Jeg skal vise dem 

hvem jeg er. Jeg skal vise dem at jeg ikke er en dårlig 

mor. Dette reiser spørsmålet om hvorvidt Ida lettere 

kunne ha akseptert at datteren hennes var plassert i 

fosterhjem dersom hun hadde blitt møtt annerledes, 

uten at hun følte at hun måtte forsvare sin identitet 

som god mor (Syrstad & Slettebø, 2020).

Å møte barna som et team
I mitt doktorgradsprosjekt etablerte jeg en gruppe, 

eller et team som skulle hjelpe meg gjennom forsk-

ningsprosessen. Dette teamet bestod av foreldre som 

var fratatt omsorgen, terapeuter fra familievernet, saks- 

behandlere fra barnevernet og forskere. Vi opplevde 

alle at det var nyttig, engasjerende og spennende å 

forske sammen i et team, men også utfordrende 

(Syrstad, 2020). Det var utfordrende å forstå hverandre. 

Og det var noen ganger utfordrende å ha respekt for 

hverandres perspektiver. Likevel var den kunnskapen 

vi klarte å skape sammen viktig, nettopp fordi vi bidro 

med så ulike perspektiver. Jeg mener bestemt at det 

gjorde forskningen mer kompleks og relevant for dem 

som var berørt av den. Andre historier ble fortalt. Vi 

var nødt til å lytte til hverandre. Vi opplevde også at 

vi klarte å samarbeide til tross for maktskjevheter og 

interessemotsetninger. Siri sier i etterkant av denne 

prosessen at: Jeg håper de som leser dette blir inspirert 

til å tenke at de ikke er så farlige disse foreldrene. Vi 

kan godt snakke med dem uten at det blir brennmerker 

av det. Jeg tror mange tenker at dette er en vanskelig 

Til tross for at Sara selv plasserte barna sine fordi hun ville ut og ruse seg, strever hun med å forstå hvorfor barnevernet valgte å ta fra henne omsorgen.

“ Likevel var den kunnskapen vi klarte å 
skape sammen viktig, nettopp fordi vi bidro 

med så ulike perspektiver.„
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Det er viktig for barn som er plassert i fosterhjem og på institusjon at deres foreldre får oppfølging. Denne artikkelen tar 

utgangspunkt i en doktorgradsstudie der seks foreldre som er fratatt omsorgen og syv terapeuter fra familievernet som 

har fulgt opp foreldrene blir intervjuet over tid. Foreldrene forteller at de strever med å forstå hvorfor barna er plassert, 

og at de føler en enorm avmakt overfor barnevernet. Dette kompliserer deres samarbeid med barnevernet, og de beskriver 

at de samarbeider uten at de forstår hvorfor barna deres er plassert. Å forstå eller ta inn over seg det som har skjedd er 

beskrevet som vanskelig. Særlig vanskelig blir dette når de opplever sin identitet som truet. Da kan det være lettere å 

ikke forstå, for å beskytte sin identitet. Terapeutene forteller at flere av foreldrenes historier kan fremstå som usammen-

hengende og lite sannsynlige. Å møte foreldrenes historier med nysgjerrighet blir fremstilt som en måte å komme i 

dialog, vise respekt og verdighet, som er helt nødvendig for å få til et godt samarbeid. Artikkelen argumenterer for 

viktigheten av å jobbe i team med foreldre i oppfølgingen av barna.

– SAMMENDRAG –

– TILTAK –

foreldregruppe å samarbeide med (Syrstad, 2020). 

Å samarbeide i et team når det kan være interesse- 

motsetninger og kanskje skepsis til hverandre, er selv- 

sagt krevende. Men det kan også være forløsende. 

Og det kan være en måte å tilstrebe en forståelse av 

hverandres perspektiv. Gjennom mitt doktorgrads-

arbeid har jeg samarbeidet tett med sårbare, men også 

svært reflekterte foreldre som har delt sine erfaringer 

og tanker. Jeg har fått innsikt i noe av det de strever 

med etter en omsorgsovertakelse, og flere har bidratt 

med interessante analyser. Jeg har erfart et utrolig 

spennende samarbeid med foreldre der vi spilte på 

lag og var et team, til tross for uenighet og ulike 

interesser. Dermed viser min forskning hvilket 

potensiale som ligger hos foreldrene når de blir møtt 

med verdighet og respekt. Dette er viktig kunnskap 

også for fosterforeldre når de skal samarbeide med 

foreldrene. Forståelse handler ikke om å gjøre og si 

de riktige tingene, sier Siri i intervjuet jeg har med 

henne. Forståelse kan handle om å ha respekt for 

den enkeltes måte å se verden på (Gergen, 2015). 

Det overordnede prinsippet i barnevernloven er 

barnets beste. Jeg tror det er viktig at vi tenker at 

barnets beste ikke er løsrevet fra systemet barnet 

omgir seg med. Dette systemet består av foreldre, 

fosterforeldre, barnevernet og flere andre. Skal vi 

hjelpe disse barna best mulig, er det viktig å møte 

deres foreldre med verdighet og respekt, og 

involvere dem i deres liv i den grad det er mulig og 

gjennomførbart.
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