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Spørreundersøkelse til medlemmer om samvær og tilbakeføring  

 

Norsk Fosterhjemsforening ønsker å høre din erfaring som fosterhjem.  

Den gjelder deg som har fosterbarn under 18 år.  

Temaet for denne undersøkelsen er samvær og tilbakeføring.  

 

Formålet med undersøkelsen:  

Vi ønsker å avklare om samværspraksis er endret etter dommene mot Norge fra 

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det ble her fastslått at samvær skal 

fastsettes individuelt og at fosterhjemsplasseringer som hovedregel er 

midlertidige.  

Foreningen vil avklare nærmere hvordan samvær praktiseres 

 

Vi håper du vil ta deg tid til å svare på undersøkelsen! Som medlem har du en unik 

mulighet til å påvirke fosterhjemsområdet. Din besvarelse er et viktig bidrag til å 

forbedre fosterhjemsomsorgen. Vi bruker resultat av spørreundersøkelsen i dialog 

med myndighetene om utforming av praksis og hva fosterhjem, barn og foreldre 

trenger.  

 

Du kan ikke lagre undersøkelsen underveis, men kan gå frem og tilbake i 

dokumentet. Det tar ca 15 min å fullføre. Svarene vil være anonyme. 

 

Dersom du har flere fosterbarn, ber vi deg svare på undersøkelsen utfra ett 

av barna. Ønsker du å besvare undersøkelsen for flere barn, kan du gjøre 

dette gjennom å svare på hele undersøkelsen på nytt.  

 

Det vil være mulig å supplere med mer kommentarer helt til slutt i undersøkelsen.  

 

Klikk på rubrikken for å komme direkte til temaet: 

Informasjon om plasseringen 

Har praksis endret seg siden 2019? 

Medvirkning 

Spørsmål i forhold til barneverntjenesten  

Spørsmål i forhold til barnets foreldre  

Spørsmål i forhold til gjennomføring av samværene  

I hvilken grad påvirker samvær livet i fosterfamilien? 

I hvilken grad påvirkes barnet av samvær  

Tilbakeføring   



Informasjon om plasseringen 

1. Hvor mange fosterbarn har du? 

    

    

 

 

Dersom du har flere fosterbarn, ber vi deg svare på undersøkelsen utfra ett av barna. Ønsker du å besvare 

undersøkelsen for flere barn, kan du gjøre dette gjennom å svare på hele undersøkelsen på nytt. 

 

2. Hvor lenge har barnet bodd i fosterhjemmet?  

 

 

3. Hva slags type plassering er det? 

 

 

4.  Kjenner du bakgrunnen for at barnet er flyttet i fosterhjem?  
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5. Hvilken omsorgskommune har ansvar for plasseringen? 

Omsorgskommunen er den kommunen som har fremmet barnevernssaken for fylkesnemnda , og som er 

ansvarlig for gjennomføring, oppfølging og kontroll jf barnevernloven § 8-4. 

Akershus Flakstad x3 Kristiansund x 4 Porsgrunn x 6 Tana x 3 

Alstadhaug Flatanger Kvam x 2 Rakkestad x 2 Time x 3 

Alta x 2 Flekkefjord Kvinnherad Rana x 3 Tinn 

Alver x 3 Fosen Kvæfjord Randaberg Tromsø x 9 

Alver Fredrikstad x 5 Laksevåg Rauma x 2 Trondheim x 23 

Arendal x 7 Frosta Larvik x 5 Ringerike x 6 Trø 

Arna og ytrebygda Færder x 3 Levangen x 2 Rollag x 2 Tvedestrand 

Asker x 4 Gjøvik x 4 Levanger x 6 Rygge/Moss Tysnes 

Askøy x 2 Gloppen Lier x 2 Rælingen Tysvær 

Aurskog Høland x 2 Gol Lillehammer x 5 Røros Tønsberg x 7 

Austevoll Grimstad Lillestrøm x 6 Røros og Holtålen Ullensaker x 3 

Austrheim Halden x 6 Lindesnes x 3 Salangen x 2 Ulstein x 2 

Balsfjord Hamar x 5 Lister x 2 Saltdal Vadsø x 3 

Barnevernssamarbeidet 

i Vest-Telemark 

Hammerfest x 3 Longyearbyen Sandefjord x 3 Vardø 

Bergen x 37 Harstad x 3 Luster Sandnes x 5 Vefsn x 10 

Bergen Kommune Haugesund x 5 Lyngdal x 2 Sarpsborg x 12 Vennesla 

Bjørnafjorden Heim x 3 Lørenskog x 4 Sauda Verdal x 3 

Bodø x 10 Heimdal Mandal Sel x 2 Vestby 

Bremanger Hemnes x 4 Marker x 2 Senja Vestland 

Brønnøy Herøy x 2 Melhus x 9 Siljan x 3 Vestnes x 2 

Brønnøysund Gobøl Midt Telemark x 3 Sirdal Vindafjord x 2 

Bydel Gamle Oslo x 2 Hole Midtre Gauldal x 2 Skedsmo x 2 Volda x 3 

Bydel Grünerløkka x 2 Holmestrand x 3 Modum x 6 Skien x 6 Voss x 3 

Bærum x 4 Horten x 6 Molde x 6 Snåsa Værnes regionen 

Bømlo Hurdal x3 Moss x 7 Sogndal Vågan 

Båtsfjord kommune Hurum/Asker Namsos x 3 Sola x 3 Våler i Østfold 

Drammen x 13 Hustadvika x 2 Narvik x 3 Spydeberg Ytrebygda 

Drangedal Hvaler x 2 Nes x 2 Stad x 2 Ørland 

Dønna Hå x 2 Nesodden x 2 Stange x5 Østre Toten x 3 

Egersund x 2 Indre Ryfylke Nittedal x 2 Stavanger x 8 Øvre Eiker x 2 

Eidskog Indre østfold x 12 Nordre Follo x 3 Steinkjer x 6 Øyer x 3 

Eidsvoll x 7 Innlandet Nordreisa Stjørdal x 3 Øygarden x 7 

Eigersund Karmøy x 10 Nordstrand Stor Elvdal Ål 

Elverum x 6 Kinn x 2 Notodden x 3 Stord x 6 Ålesund x 10 

Enebakk x 2 Klepp Nærøysund x 4 Strand x 2 Åmot 

Engerdal Knarvik Odal x 2 Sunnfjord x 2 Årdal x 3 

Etne Kongsberg x 4 Odda Søndre Land x 2 Ås x4 

Etne- og Vindafjord Kongsvinger x 4 Orkland x 6 Sør Odal Åsnes x 2 

Fauske Kragerø x 2 Oslo x 58 Sør Varanger  

Fjell Kristiansand x 8 Osterøy x 2 Sørfold  



Har praksis endret seg siden 2019? 

6.  Har det vært endring i samværsomfanget for ditt fosterbarn med sine foreldre fra 

2019 frem til i dag?  

 

 

6 a) Skyldes endringene i samvær koronaepidemien?  

 

 

6 b) Tror du endringene har blitt innført som en konsekvens av dommene mot Norge i 

Strasbourg?  

 

 

 

6 c) Hva slags endring har skjedd i samværsomfanget?  

(du kan velge flere svaralternativer) 
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7.  Har barneverntjenesten utvidet samværsomfanget i forhold til det fylkesnemnda/ 

domstolen har fastsatt? 

 

 

8.  Hvor mange samvær i året ble vedtatt i fylkesnemnd/domstol opprinnelig?  

 

 

9. Hvor mange samvær pr år skal barnet ha med sine foreldre?  

 

 Mer samvær, spesifiser: se side 30 

10. Hva er lengden på samværet i dag i timer / overnatting? 

 Annet, spesifiser: se side 31 



11.  Hvem har barnet samvær med? 

(du kan velge flere svaralternativer) 

 

 

12.  Er det fastsatt samvær med tilsyn? 

 

 

13.  Er det fastsatt noe fra fylkesnemnd/domstol mht begrensning av kontakt mellom 

barn og foreldre på sosiale medier?  

 

 

14.  Har du fått retningslinjer / instrukser på hvordan forholde seg til sosiale medier? 

 

 

15.  Har foreldrene reist sak for fylkesnemnda siste året om samvær?  
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16.  Har foreldrene reist sak for fylkesnemnda siste året om tilbakeføring?  

 

 

17.  Er tema om tilbakeføring tatt opp siste året av barnevernstjenesten?  

 

 

  



Medvirkning 

18. I hvilken grad har barnet fått medvirke i spørsmålene om samvær?  

Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er ikke medvirket i det hele tatt og 6 er medvirket i stor grad 

 

 

19. I hvilken grad har barnet fått medvirke dersom det er spørsmål om tilbakeføring?  

Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er ikke medvirket i det hele tatt og 6 er medvirket i stor grad 

 

 

20. Hvis barnet har fått medvirke, på hvilken måte har det fått gjort det? 

Se svar på side 32 

 

21.  Har barnet en tillitsperson til stede når barneverntjenesten spør barnet om sin 

mening?  
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22. I hvilken grad har du som fosterforelder fått medvirke i spørsmål som gjelder 

samvær?  

Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er ikke medvirket i det hele tatt og 6 er medvirket i stor grad 

 

 

23. I hvilken grad opplever du at barnets foreldre får medvirke i forhold til ønske om 

samvær?  

Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er ikke medvirket i det hele tatt og 6 er medvirket i stor grad 

 

 

 



Spørsmål i forhold til barneverntjenesten 

24. Hvordan opplever du samarbeidet med barnevernstjenesten når det gjelder 

samvær og din medvirkning? 

Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er dårlig og 6 er svært bra 

 

 

25. Hvor godt opplever du at kontaktperson i barnevernet kjenner barnet?  

Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er dårlig og 6 er svært bra 
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26. I hvilken grad opplever du at barnevernet har nok kompetanse til å ivareta alle 

hensyn til barnets beste i beste i forbindelse med fastsettelse og gjennomføring av 

samvær? Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er dårlig og 6 er svært bra 

 

Kommentar: Se side 36 

 

27. I hvilken grad opplever du at barnevernet har nok kompetanse til å ivareta alle 

hensyn til barnets beste i forbindelse med tilbakeføring?  

Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er dårlig og 6 er svært bra 

 

 

Kommentar: Se side 39 

 

28.  Får du veiledning i tilknytning til samvær?  

 

 



28 a)  Hvem utfører veiledningen? 

 

 

29.  Har foreldrene veiledning i tilknytning til samvær?  

 

 

30. Hvor hyppig kontakt har du med barneverntjenesten i tilknytning til samvær? 

Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er alt for lite og 6 er tilfredsstillende 
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Spørsmål i forhold til barnets foreldre 

31.  Har du direkte kontakt med foreldre i forhold til organisering av samvær eller går 

det via barneverntjeneste eller tilsynsfører?  

 

 

 

32. Om du har kontakt med barnets foreldre - hvordan opplever du samarbeidet med 

dem? Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er veldig dårlig og 6 er veldig bra. 

 

 

33. I hvilken grad kunne du ønske hjelp til å få bedre kontakt og samarbeid med 

barnets foreldre  

Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er ønsker ikke det og 6 ønsker det i stor grad. 

 

 



 

34. I hvilken grad er ditt inntrykk at barnets foreldre får hjelp av barnevernet til å 

gjennomføre samvær med barnet på en god måte?  

Svar på en skala fra 1-6 hvor 1 er ikke i det hele tatt og 6 er i stor grad. 
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Spørsmål i forhold til gjennomføring av samværene 

35.  Hvor foregår samværene? 

(du kan velge flere svaralternativer) 

  

Annet: Se side 40 

 

36.  Om samvær ikke foregår i fosterhjemmet; har barnet reisevei til samværene?  

 

 

36 a)  Du svarte Ja på forrige spørsmål - hvor lang tid tar det å reise til samvær?  

 

 

37.  Når avholdes samvær? 

 

 

  



I hvilken grad påvirker samvær livet i fosterfamilien? 

38.  I hvor stor grad påvirker barnets samvær livet i fosterfamilien? 

Skaler fra 1-6 hvor 1 er i liten grad og 6 er i stor grad.  

 

 

38 a)  Hva er årsaken til at samvær påvirker livet i fosterfamilien?  

(du kan velge flere svaralternativer) 

 

Annet, spesifiser: Se side 41 
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39.  Hvilken rolle har du som fosterforelder i forbindelse med samvær? 

(du kan velge flere svaralternativer) 

Annet, spesifiser: Se side 43 

 

40.  Hvordan opplever dere at gjennomføring av samvær påvirker deres evne til å følge 

opp egenfødte barn?  

Skaler fra 1-6 hvor 1 er i ikke i det hele tatt og 6 er i stor grad.  

 

 

41.  Må du ta deg fri fra jobb utenfor hjemmet for å medvirke til samværsavvikling?  

 

 

 

 

 

 

 



41 a)  Hvis ja, på hvilken måte erstattes lønnstapet?  

 

 

42.  Dersom dere kjører til samvær, hvordan dekkes utgiftene?  

 

 

43.  Er du enig i denne påstanden? 

«Gjennomføring av dagens samvær har ikke medført mer arbeid som fosterforelder enn det 

jeg var forberedt på da jeg tok på meg fosterhjemsoppdraget.»  

Skaler fra 1-6 hvor 1 er i ikke enig i det hele tatt og 6 er helt enig.  
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I hvilken grad påvirkes barnet av samvær 

44.  Er du enig i denne påstanden: 

«Gjennomføring av samvær fungerer bra for barnet»  

Skaler fra 1-6 hvor 1 er i ikke enig i det hele tatt og 6 er helt enig.  

 

 

 

45.  Er det noe som hadde hjulpet barnet i forhold til å få enda bedre samvær?  

 

Ja, spesifiser: Se side 44 

 

46.  Dersom barnet får reaksjoner, er reaksjonene hos barnet: 

 

 

 

 

 

 

 



47.  Dersom barnet har reaksjoner etter samvær, opplever dere at barnevernstjenesten 

er opptatt av å hjelpe dere til å forstå og ivareta barnets reaksjon?  

Skaler fra 1-6 hvor 1 er i ikke i det hele tatt og 6 er i stor grad.  

 

 

48.  I hvilken grad opplever du at samvær setter barnet tilbake i utvikling? 

Skaler fra 1-6 hvor 1 er i ikke i det hele tatt og 6 er i stor grad.  

 

 

49.  Er du enig i denne påstanden? 

«Barnet bør tåle en del ubehag nå, for at det skal ivareta relasjoner med sin biologiske 

familie på lengre sikt» Skaler fra 1-6 hvor 1 er i ikke enig i det hele tatt og 6 er helt enig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.  Opplever du at barnet føler at samværet er trygt? 
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51.  Dersom barnet selv har uttalt seg, vilket ønske har barnet når det gjelder samvær? 

 

 

52.  Dersom barnet har uttalt eller viser at det ikke ønsker samvær - hva tror du er 

årsaken?  

(du kan velge flere svaralternativer) 

 Annet, spesifiser: Se side 47 



 

53.  Dersom barnet ønsker samvær – hva tror du er årsaken?  

(du kan velge flere svaralternativer) 

 

Annet, spesifiser: Se side 49 

 

54.  Hvor enig er du i følgende uttalelse: 

Dersom barnet ikke ønsker samvær og samværet likevel må gjennomføres, påvirker dette 

tilknytningen mellom dere som fosterforeldre og barnet negativt.  

Skaler fra 1-6 hvor 1 er i ikke enig i det hele tatt og 6 er helt enig.  

 

 

55.  Ønsker du at barnet hadde: 

(du kan velge flere svaralternativer) 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

56.  Hva opplever du er formålet med samværet?  

(du kan velge flere svaralternativer)  

 

57.  I hvilken grad opplever du at samvær styrker barnets identitetsfølelse?  

Skaler fra 1-6 hvor 1 er ikke i det hele tatt og 6 er i stor grad.  

 

 

 

58.  I hvilken grad opplever du at samvær bidrar til at barnet slår seg til ro i 

fosterhjemmet?  

Skaler fra 1-6 hvor 1 er ikke i det hele tatt og 6 er i stor grad.  

 

 



59.  Opplever du at barnet står i en lojalitetskonflikt mellom foreldre og fosterhjem?  

Skaler fra 1-6 hvor 1 er ikke i det hele tatt og 6 er i stor grad.  

 

 

59 a)  Du svarte at du opplever du at barnet står i en lojalitetskonflikt mellom foreldre 

og fosterhjem. I hvilken grad får du som fosterforeldre hjelp/veiledning til at barnet 

kan håndtere dette?  

Skaler fra 1-6 hvor 1 er ikke i det hele tatt og 6 er i stor grad. 

 

 

60.  Hvor opplever du at barnet har sin familietilhørighet? 

(du kan velge flere svaralternativer) 
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61.  Hvordan påvirker samvær barnets mulighet for å drive fritidsaktiviteter og leve et 

mest mulig normalt liv?  

Skaler fra 1-6 hvor 1 er i ikke i det hele tatt og 6 er i stor grad.  

 

 

62.  Hva tenker du er det viktigste du som fosterforelder kan gjøre for at barnet får 

gode samvær?  

(du kan velge flere svaralternativer) 

 

63.  Hva tenker du er det viktigste som barneverntjenesten kan gjøre for at barnet får 

gode samvær? (du kan velge flere svaralternativer) 

 

 



64.  Hva tenker du er det viktigste foreldrene kan gjøre for at barnet får gode samvær? 

Spesifiser: 

 

 

65.  Har det blitt gjort noe aktivt på samværsarenaen som del av et reparasjonsarbeid 

rettet mot barnet og foreldrene?  

 

 

65 a)  Spesifiser hva som er gjort aktivt på samværsarenaen som del av et 

reparasjonsarbeid rettet mot barnet og foreldrene: 

Se svar på side 50 

 

 

65 b)  Har dette i tilfelle hjulpet barnet og foreldrene?  
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Tilbakeføring 

66.  Hvor stor sannsynlighet tror du det er for at barnet blir tilbakeført?  

Skaler fra 1-6 hvor 1 er ikke i det hele tatt og 6 er i stor grad.  

 

 

67.  I hvilken grad tror du det er bra for barnet om det blir tilbakeført?  

Skaler fra 1-6 hvor 1 er ikke i det hele tatt og 6 er i stor grad.  

 

68.  Er du enig i denne påstanden? 

«Muligheten for tilbakeføring ble jeg godt forberedt på da jeg tok på meg dette 

fosterhjemoppdraget»  Skaler fra 1-6 hvor 1 er ikke enig i det hele tatt og 6 er i helt enig.  


