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1. Er du/dere familiehjem på oppdrag direkte fra Bufetat (statlig) eller fra en
privat aktør?

2.

Hvor lenge har du/dere vært familiehjem?
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3. Hvor mange barn eller ungdommer har dere hatt hos dere som
familiehjem?

4.

Hvor lenge har nåværende barn/ungdom vært hos deg/dere?
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5.

Hvor lenge skal barnet/ungdommen bo hos deg/dere?

6.

Hvilke av disse to alderskategoriene er barnet/ungdommen i dag?

7. Vurderer du at barnet/ungdommen har hatt en god utvikling hos deg/dere
siden plassering?
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8.

Vurderer du at barnet/ungdommen føles seg trygg hos deg/dere?

9.

Er du optimistisk med tanke på barnets/ungdommens fremtid?

10.

Vurderer du at barnet/ungdommen trives på skolen?

11. Vurderer du at barnet/ungdommen har faglig utbytte av skole/Utdanningstilbudet?
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12. Hvilke smerteuttrykk og/eller helseutfordringer har barnet/ungdommen
slik du er kjent med?
(flere svar mulige)

13.

Hvilke instanser mottar barnet/ungdommen hjelp fra?

(flere svar mulige)
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Annet:
Saksbehandler
Fra oppdragsgiver som vi
Jobber for

tidligere PPT, BUP er
forsøkt men fungerer
ikke

Ortoped

Ssa

sykehus

Spesialpedagog

Fosterhjemstjenesten

Kiropraktor

Familiehjemmet,
tilsynsfører,
saksbehandler- samtaler

14. Slik du vurderer det, hvilke av hjelpeinstansene som barnet/ungdommen
får hjelp fra, er nyttig og til hjelp for barnet/ungdommen?
BUP/DPS
PPT
Tannlege (utover
det vanlige tilbudet
Fastlege
Koordinator

Kommunepsykolog
Habiliteringstjeneste
Fysioterapeut
Logoped
Språkopplæring

Helsesykepleier

15. Hvor fornøyd er du/dere med den generelle opplæringen du/dere har fått
for å jobbe med barns/ungdommers smerteuttrykk?
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16. Med utgangspunkt i barnet/ungdommen som bor hos deg/dere i dag,
opplever du at det ble gitt tilstrekkelig informasjon om barnet/ungdommen før
innflytting?

16. a) Du svarte Nei, i liten grad på spørsmål om du opplever at det ble gitt
tilstrekkelig informasjon om barnet/ungdommen før innflytting.
Hva manglet? – se vedlegg 1

17. Hvor fornøyd er du/dere med den oppfølgingen barnet/ungdommen får
fra den kommunale barnevernstjenesten?

18. Med utgangspunkt i barnet/ungdommen som bor hos deg/dere i dag,
hvor nyttig er oppfølgingen du/dere får fra privat aktør?
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19. Hva slags veiledning eller oppfølging savner du/dere?
– se vedlegg 2
20. Etter din/deres vurdering, ønsker barnet/ungdommens å ha samvær med
biologisk foreldre?

21. I hvilken grad har du/dere et godt samarbeid med barnet/ungdommens
familie?

22. Hva er det som fungerer godt/mindre godt i samarbeidet med
barnets/ungdommens familie?
– se vedlegg 3

23. Etter din/deres vurdering, har barnet/ungdommen godt utbytte av
kontakt med biologisk foreldre?
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24. Etter din/deres vurdering, har barnet/ungdommen godt utbytte av
kontakt med biologisk søsken/øvrig familie?

25.

Har dere en avlastningsordning?

25. a) Du svarte Ja på spørsmålet om dere har en avlastningsordning.
Hvor ofte bor ungdommen andre steder?
En helg i måned
Hver tredje uke for yngste. For eldste er
dette ikke relevant da han er i ettervern
her

1 helg i mnd

En helg per mnd

1

Kvar 3.helg

1 helg ca i mnd

Annen kvær uke

2 netter 1 gang pr. mnd.

En helg i måneden
tredjekvar helg, langhelg i småferier, to +
1 uker i sommerferien

1 helg i mnd

Hver fjerde helg.

4 dgr Per mnd

En helg i mnd

5 dager pr mnd

Nå har vi 2 delt
fosterhjem 60-40
En helg i mnd

Han er et barn, 1 helg/mnd

En helg i mnd

1 helg i måneden

1 helg pr mnd. Ferie 1 uke i året

8 døgn i mnd

Hver 4. Uke

4 døgn pr måned

30 dager i året

Nystartet, vi håper 1 gang pr mnd

Hver 4 uke

Hver 3 helg

Helg hver 14 dag
1 helg pr mnd
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26. Hva er de tre største utfordringene for dere som spesialiserte
fosterhjem/statlige familiehjem?
(inntil tre svar mulige)

Annet - se vedlegg 4
27. Hva opplever du/dere som er det mest givende med å være spesialiserte
fosterhjem/statlige familiehjem?
– se vedlegg 5
28.

Ville du anbefalt venner/bekjente/familie å bli familiehjem?

29. Opplever du/dere at du/dere hadde hatt kapasitet om å ta imot en
ungdom med større/andre behov enn ungdommen dere har i dag?

29. a) Du svarte Nei på spørsmålet om du/dere opplever du/dere å ha
kapasitet om å ta imot en ungdom med større/andre behov enn ungdommen
dere har i dag. Hvorfor ikke og hva skal til for at du/dere kunne svart ja? – se
vedlegg 6
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Vedlegg 1

Du svarte Nei, i liten grad på spørsmål om du opplever at det ble gitt tilstrekkelig informasjon om
barnet/ungdommen før innflytting. Hva manglet?
• Barnets livs historie, traumer,….
• Bvt manglet kunnskap om alle barna (to forskjellige plasseringer), så barna dom flyttet inn hos oss
var helt annerledes enn det vi ble forespeilet.
• Det meste manglet. «Need to know» basis, et forsøk på å beskytte biologiske foreldre.
• Opplevde fra dag en ett helt annet barn enn hva som ble fortalt fra rapporter fra bv og
beredskapshjem. Til det mer positive
• Opplevde at det meste var taushetsbelagt og at barnevernstjenesten var veldig tilbakeholden med
informasjon.
• Underrapportering av store grad. Noe vi egentlig er glade for i dag.... hadde sagt nei hvis ikke, og i
dag elsker vi gutten som vår egen.
• Vi fikk ikke vite at barnet kunne være voldelig med dyr, vi har hund. I tillegg fikk vi vite at barnet
alltid sov hele natten.... Etter de 6 første månedene med 4 timers søvn i snitt, hver natt, var jeg
veldig sliten og trøtt...
• Sannferdig informasjon
• Alt gikk veldig fort
• Vi fikk en baby som var alkoholskadd. Ingen trodde oss før barnet ble 9år, da startet utredning
• Hadde selv mere kunnskap om barnet en barnevernstjenesten
• Det var noe som manglet i forhold til funksjonsnivå og feilinformasjon om hva hxn var redd for
• Mer bakgrunn
• Det ble holdt tilbake svært mye informasjon som absolutt var viktig for å kunne bo hos oss. Det
som vi påpekte vi ikke ønsket hos et barn, er det største problemet hos barnet. Barnet vegrer alt
hjelp hos Bup og derved nekter han alt hjelp fra alle om seg og er ikke lenger å veilede av noen, på
hvilket som helst smerteproblem. Dette barnet skulle aldri blitt plassert i en familie men trenger tett
oppfølging 24/7. Det viser seg, han derfor også ble forflyttet de forrige gangene. Det hjelper ikke å
starte med blanke ark, når et barn har flere anmeldelser og grove lovbrudd på navnet sit! Det skal
ikke snakkes om, fordi barnet er under 15 år mens han da igjen får alle muligheter å starte sine
lovbrudd igjen, uten at noen vet hva barnet har drevet med før. Dette er en gjentakelse fra ene til
andre forflytning og hver gang ble det holdt hemmelig.
• Vi hadde noe god kjennskap til barnet etter å ha vært besøkshjem for barnet i 3 år
• Vi fikk omtrent ingen informasjon, men det var fordi de ikke visste så mye.
• Var ikke utreda, viste ikke skadeomfang, traumer og sammensetning i tillegg til diagnoser. Medfødt.
• Vi ble forespeilet to meget velfungerende barn/ungdom, noe som ikke var i nærheten av realiteten,
men ift frikjøp ble jo dette argumentet vektlagt høyt av bufetat/barnevern....
• Generelt manglende informasjon
• Det aller meste om utfordringer barnet hadde og bakgrunn.
• Opplysning i forhold til traumer som barnet gjennomgikk. Litt mer info om reell familiesituasjon som
bakgrunn for flyttinga
• Det var en hastesak, så dette gikk svært fort, og vi er et familiehjem, så vi hadde ikke meldt oss
som fosterforeldre og tatt kurs på forhånd. Men føler allikevel at dette har gått bra og at vi har fått
god støtte underveis i tilvenningsperioden.
• Informasjon om barnets opplevelser traumer før flytting i fosterhjem. Bvtj satt med viktig
informasjon om hendelser som kunne forklart atferd og som ville gitt oss bedre forståelse på
hvordan møte barnet
• Ikke fått noe informasjon. Akuttplassert. Fått info etterhvert
• Ingen visste så store utfordringer barnet hadde. Psykisk ,fysisk, dobbelt sansetap, +++
• Hva barna har vært igjennom
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Vedlegg 2

Hva slags veiledning eller oppfølging savner du/dere?
• Barnets utfordringer, informasjon om tiltak og hjelp
• Fra privat aktør er oppfølging perfekt. Fra bvt er den for det ene barnet ikke-eksisterende, for det
andre svært variert. Vi savner fast kontakt.
• Relevant BUP tilbud til barnet. Manglende beslutsomhet hos bv. Beslutningsvegring. Drar ut tid.
• Ekstern veiledning på tilknytningsforstyrrelse. Veiledning av barnet- om det å bo i en familie
• Kunne med fordel vært bedre kommunikasjon med Bvtj. Savner å bli sett, hørt og forstått av Bvtj.
De er vanskelig å få kontakt med, svarer sent, kommer for sent til avtaler og setter stort sett av for
lite tid når vi først treffes.
• Ingenting!
• Usikker
• Saksbehandler fra privat aktør veiledning hver 14 dag
• Mer utredning av barnas fysiske og psykiske helsesituasjon.
• Mer før - henger ofte sammen med aldrer - hvor en er. Ting endrer seg naturligvis over år...
• Vi savner hjelp til bl.a. veiledning til å "håndtere andre barns foreldre som ikke har noen forståelse
for at barn oppfører seg forskjellig og dermed ikke er "onde"
• Generelt det meste.
• Savner mer konjeksen med veileder jeg har pr i dag.
• Fikk fantastisk veiledning privat.
• Lite savnes, det kommunale barnevern er god nok støtte og veiledning foreløpig
• Hvordan takle traumer hos barnet
• Ønskelig med mere faglige kurs, men det er utfordrende med tanke på de komplekse utfordringene
barnet har
• Ingen
• Informasjon om hva som skjer etter fulgte 18 år. Hva rettigheter/ støtte de har krav på. Fosterbarn
blir 18 om en mnd og må selv spør og lete etter svar i systemet.
• Litt mere kurs som går inn i dybden på ulike temaer.
Nå kan jo vi sette det opp på teams, men er og veldig bra å møtes sosialt, gir mere å møtes ansikt
til ansikt.
• Ingenting fra privat aktør, fra det offentlige mangler absolutt alt.
• Veldig fornøyd, har veiledning hver 14 dag. Gruppeveiledning hver mnd, pluss kurs o.l. Kan ringe
veileder når det måtte passe hvis det er noe.
• Barnevernet bør treffe barnet oftere for å bli kjent med det og holde løfter som blir gitt til barnet
• Vi har hatt tilsammen 28 ulike kontaktpersoner frå bvtj og det private.
• Kurs og samtalegrupper
• Et onlinekurs som er tilgjengelig med ulike moduler / scenarioer om våre egne opplevelser av å
være fosterforeldre. Dvs. en ressursbank med oppmuntring og støtte, f.eks. fra andre fosterforeldre
i lignende situasjon som går an å sette på etter en tung/utfordrende dag. Ofte er vi strenge med
oss selv når vi ikke får til å være så tolerante, tilstede, dyktige som vi ønsker, mer enn med egne
barn siden dette er barn med "bagasje".
• Korleis tilnærme seg barnets traumer, teknikker for å handtere ulike traumer, m. mer
• Mer hjelp med fostersøsken, hvordan sørge for en lettere overgang og godt forhold.
• Kurs for fosterhjem som har hatt plassering over år.
Samlinger for barna som er plassert så de kan møte andre i samme situasjon
• Får veldig god oppfølging.
• Skulle ønske at barnet ikke ble forstyrret hele tiden med møter og samvær. Får ikke ro.
• Egentlig ingenting, får det vi har behov for!
• Savner ingenting fra privat aktør
• Ingenting
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Vedlegg 3

Hva er det som fungerer godt/mindre godt i samarbeidet med barnets/ungdommens familie?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Barnas foreldre ser oss som de store djevlene som har tatt barna deres, og oppdrar dem til vantro
Samarbeid med biologisk mor går fint, ikke med biologisk far.
Barnets foreldre er utvist fra Norge
Fremsnakking av biologisk fam.
Biologisk fam ønsker ikke kontakt med oss fosterforeldre
De har kun kontakt på samvær 6 ggr pr år. Kvaliteten på samværene er varierende.
Avtaler blir ikke holdt.
God dialog
Ok kommunikasjon og forståelse.
Barnet gruer seg på forhånd og "utagerer" i 14 dager etter samvær.
Domfelte og har svært begrenset samvær
De har kun mor som ønsker kontakt, som de ikke ønsker kontakt med.
avtaler overholdes ikke
Vi hører lite fra dem
Vi er i familie.
Vi snakker sammen og har gjensidig respekt for hverandre
Barnet elsker samvær for å drive med alt mulig lovbrudd. Hos far kan han gjøre hva han vil og ble
det ljuget om hvor mye far er hjemme for barnet. Mangel av mat, søvn, omsorg etc
Hos mor ønsker han ikke, fordi hun passer på at han ikke river med lovbrudd. Men det er uheldige
samvær pga barnet misliker at moren passer på ham hele tiden med følgende utageringer.
Følger stort sett avtaler fungerer ganske godt. Realitetsorientert langtidsplan fungere mindre godt
Ikke samvær de siste 5 årene. Samvær tidligere var traumatiserende
Etter rettsak for forsøk på tilbakeføring er barnet svært utrygg. I tillegg er samvær 3 timer, som er
for lenge. Barnet blir svært sliten.
Psykisk sykdom hos far.
Det skal ikke være samvær med mor pga vold og overgrep
Det fungerer med besøk/treff med søster.
Barnet er traumatisert og det skaper store utfordringer.
Ingen av våre barn ønsker lenger kontakt med biologiske forelde.
Foreldrene er «på lag» med oss. Går fint å snakke med dem.
Godt med ekstern familie. Dårlig med nær familie. De ønsker ikke kontakt.
Forutsigbarhet. - dårlig.
Det fungerer ikke når foreldra bruker ord som: me forventer, du skal, du må til barnet.
Draumen er at dei kunne vist interesse og ubetinga kjærlighet overfor barnet sitt.
Informasjonsflyt, at vi blir kontaktet før saksbehandler, som av og til oppleves som et unødvendig
mellomledd.
Fungerer godt med fordeling på å køyre til og frå fosterheim og biologisk far. Nyttar sjølv
busstransport der ho kan.
Har ein god og hyggelig kommunikasjon når ein treffast.
God dialog etter år med samarbeid om å finne den beste løsningen for barnet og familien
Barnet ønsker ikke kontakt
Alt fungerer, men det er så MYE samvær. Helger og ukedager. Masse kjøring. Bruker flere timer i bil
hver gang. Det er Barnet som må reise og må ta fri fra skole og avstå fra fritidsaktiviteter fordi
foreldrene, besteforeldre, tidl fosterforeldre og søsken skal ha samvær. Og alle på ulike dager.
Unnskyld meg, men barnet «serveres» på døren uten at relasjonene må flytte seg for å
gjennomføre samvær. Barnet tar belastningen.
Grensesetting
Alt fungerer veldig godt. De opplever at vi ikke "konkurrerer " med dem som far og mor, men at vi
ønsker å hjelpe til for at barnet til en best mulig fremtid . De inviteres hjem til oss til jul, bursdag og
til sommerfest, konfirmasjon, framsnakker alltid biologisk familie
Ingenting
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Vedlegg 4

Hva er de tre største utfordringene for dere som spesialiserte fosterhjem/statlige familiehjem? - Annet
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Samspillet hjemme
BUP vil ikke ha samtaler/utrede gutten
Lite avlastning
Alle konflikter på skolen
Ved mangel pga vegring av hjelp, stopper alt opp og faller belastningen på fosterfamilien. Pga
rømning og avlysninger av helger og lange avstander for å levere barnet hjem eller på en slags
kortvarende avlasting, ble det ikke mye avlasting til oss i familien. Fikk telefon, meldinger og måtte
hente barnet midt på natten ved flere anledninger.
Nettverk/ erfaringsdeling
Det fungerer bra
At ungdom ikke vil ta imot hjelp til sitt nivå, er et barn i ungdomskropp-kaos der.
Vi kjempet gutta inn i ett gruppetiltak, som de hadde stort utbytte av. Dette ble av barnevernet
avsluttet da de etter 6 måneder ikke kunne være med lenger. Dette avslaget var ikke til barnas
beste, ga økte sosiale evner, mye moro for gutta, og avlastning for oss.
Er veldig fornøyd med det aller meste.
Umulig at ungdommen får åpnet vipps og bankkonto, få vaksiner er helt umulig som fosterbarn
Egentlig ikke så store mangler

Vedlegg 5

Hva opplever du/dere som er det mest givende med å være spesialiserte fosterhjem/statlige familiehjem?
• Se fremgangen barnet har.
• Gleden av å gi ett barn mulighet til å vokse opp i trygge og gode omgivelser. Både privat og i
skolesammenheng. Være gode foreldre som forhåpentligvis gir gode råd på veien til voksen alder.
• Akkurat nå- ikke givende i det hele tatt
• Det er en berikelse å få ett nytt barn i huset. Og det oppleves meningsfylt å få bidra til at barnet
rehabiliteres, blir tryggere og utvikler seg i riktig retning.
• De få gangene med oppturer og godt samspill
• God kommunikasjon og mye opplæring. God oppfølgning
• Har vært 18 veldig tøffe måneder så langt. Vet derfor ikke helt...
• Nær barna
• hjelper noen videre i livet
• Vi elsker vårt barn og har langt om lenge forstått at ingen andre ville ha gjort livet noe bedre for
vårt barn
• Tilknytningen til barnet/ungdommen. Spennende utfordringer
• Det å finne ut av barnets traumer og nå inn og få en god samtale. Se at hxn utvikler seg og trives
• Å vise familieliv, å vise trygghet, og å gi omsorg.
• Være med å gi et barn et godt hjem, god omsorgssituasjon og trygg og god utvikling
• Vite og forstå at vi gjør en forskjell. Se den positive utviklingen til barnet
• Barnet
• Å se utviklingen hos barnet/ungdommen. Å gi en mestringsfølelse og tro og ønske om en fremtid
• Å kunne hjelpe et barn. Lærer mye om deg selv og andre.
• Barnets utvikling
Samarbeidet med vår private arbeidsgiver
• Et tett og nært miljø å jobbe i, rundt barn/ungdom. Ha tidslinjer og se utvikling i helhet. Mye glede
sjøl i krevende situasjoner. Mestring for barnet og oss.
• Ikke på grunn av, men på tross av offentlige instanser har vi lykkes å komme videre med ett dårlig
utgangspunkt. Å se at gutta kommer videre, riktignok sakte, gir oss en god følelse som er viktig,
man beholder troen, og ikke alle ''kamper'' har vært forgjeves. Ikke alltid man klarer å se dette i
hverdagen, men har heldigvis folk rundt oss som påminner oss hvordan det var for 5 år siden.
• At man forhåpentligvis kan gi et barn et godt liv
• Å se at hjemmet er en trygghet for barnet!
• At vi har moglegheit gjennom frikjøp å være tilstades når ting oppstår f.eks. på skule. At vi slepp å
innvolvere arbeidsgjevar når ein må ha fri til oppfølging som blir krevd
• Å få eit fantastisk barn inn i familien, sjå barnet utvikle seg og modne.
Og etterkvart blir den trygge basen i livet til fosterbarnet å komme tilbake til når ting buttar imot.
• Vi har fått et nytt familiemedlem vi er blitt så glad i, og ønsker at skal være en del av livet vårt for
alltid.
• God veiledning og oppfølging. Samlinger med de andre hjemmene. Føler at man gjør en god jobb
og blir verdsatt.
• Gjøre en forskjell
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Spørreundersøkelse til fosterforeldre i statlige eller private familiehjem
- Svar fra familiehjem på oppdrag fra Privat aktør
• Faglig dyktig, nettverk for oss, felles trygg veiledning og fantastiske fagdager
• Fantastisk å kunne følge opp en ungdom og se en utrolig utvikling, fra ikke å ha noen
fremtidsdrømmer annet enn å sitte og game til å oppleve mestring få selvtillit, økt selvfølelse,
fremtidsdrømmer som er realistiske!!
• Oppfølging hele døgnet
• Utgjør en forskjell

Vedlegg 6

Du svarte Nei på spørsmålet om du/dere opplever du/dere å ha kapasitet om å ta imot en ungdom med
større/andre behov enn ungdommen dere har i dag. Hvorfor ikke og hva skal til for at du/dere kunne
svart ja?
•
•
•
•
•

Skremmende manglende oppfølging fra bv.
Vi har 2 tenåringer fra før, og vårt fosterbarn har veldig store utfordringer.
Det har vært slitsomt nok det vi har stått i
Er alene med et tenåringsbarn, og det er egentlig nok
Da vi tar det svært tungt at andre foresatte har liten forståelse for at barn har forskjellige
utfordringer så vet jeg ikke hva som kunne hjulpet. Kanskje noen å snakke med oftere enn 4
ganger pr år
• Se på avstander mellom biologiske familie og fosterfamilie og hvor mye tiltak barnet må bli kjørt til.
Her ble det i fjor desember måned, bare for barnet, kjørt 5450 km! Dette for å ordne tiltak og
samvær. Avlasting måtte vi kjøre 90 km en vei. Viktige medisiner ble glemt og mye problemer
oppsto ved mente avlastingen.
Stopp å ljuge om hva barnet har gjort før, da kan det hjelpes Isf at det kan drive flere måneder i
hemmelighet uten at både familiehjem og privat hjemmetjenesten vet om det.

•
•
•
•
•
•

Når en fosterforelder blir sykmeldt, burde det ikke ta måneder med sykmelding, før barnet til slutt
akutt blir plassert i institusjon. En institusjon som da heller ikke får opplysninger eller bare vage
meldinger om barnet. De ble sjokkerte etter de informerte hos de tidligere fosterfamilier og oss,
etter barnet flyttet inn hos dem.
Vær åpen og ærlig. Og lag en plan når barna vegrer hjelp. Ikke se an om familien klarer seg, når de
må passe på 24/7. Tar grep og hjelp virkelig de familien som stiller opp og legger alt sin energi og
tid i denne store jobben.
Det har kostet resten av familien for mye. Spesielt et av barna. Men kanskje vi er klare igjen om
noen år når fosterbarn blir mer selvstendig..
Avlastning satt i bedre system, og viktig å for barnet/ungdommen til å trene på mange ulike sosiale
arenaer. Forberede seg på voksenlivet.
Ha et trygt hjem og andre bra arenaer å være sosial på.
Kampen mot det offentlige systemet, og deres manglende oppfølging/støtte i denne jobben. I tillegg
til ny barnevernsreform som vi føler i enda mindre grad enn nå, vil være til fordel for fosterhjem.
Grunna helseproblem etter tidlegare sjukdom, er helsa blitt svekka. Noværande barn er i ferd med
å bli meir og meir sjølvstendig, og krev ikkje like mykje av oss som tidlegare
Vi har også egne barn. Og med alt samvær, møter og besøk som er på planen i dag rekker vi ikke
mer.
Vi har hat så store helsemessige utfordringer med den vi har, at vi har ikke kapasitet til flere.
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