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Lene Printzlau Våmartveit

Styreleder

Tone Granaas

Generalsekretær

Høsten er her, og vi setter i gang oppstarten til neste 

års Kommunevalg. For det er i kommunene beslutninger 

for hvert enkelt barn i fosterhjem skjer – både tiltak og 

økonomi, og det er kommunebudsjettet som belastes – 

det er ikke lenger refusjon fra Staten.

Det er flere grunner til at vi er bekymret for at barn i 

fosterhjem ikke skal få de tiltak de har behov for, men la 

oss her nevne følgende:

1. En stram kommuneøkonomi kan bli avgjørende 

for hvilke tiltak som blir satt inn, og ikke barnets 

eller fosterfamiliens behov. Kommunale ordinære 

fosterhjem skal bli løsningen for «alle» barna som 

ikke kan bo hjemme med sine foreldre; institusjoner 

bygges ned og spesialiserte fosterhjem får et 

smalere nåløye. Det «billigste» alternativet for 

kommunene er ordinære fosterhjem.

2. Mange kommuner følger ikke statlige anbefalinger 

som følger reformen og statens fosterhjemsstrategi, 

og det er fremdeles altfor mange tilfeldigheter og 

store geografiske forskjeller som råder i feltet

3. Kommunepolitikere kan altfor lite om 

fosterhjemsomsorgen, og uten kunnskap kan 

de heller ikke «stå på» for barna og påvirke de 

budsjettmessige rammene som blir avgjørende for 

stabiliteten og kvaliteten for barn i fosterhjem og 

deres fosterfamilier.

4. Barnevernleder og ansatte har lite erfaring i å jobbe 

opp mot politiske prosesser for å få mer midler 

til sin tjeneste og nok midler til tiltak for de mest 

utsatte barna som ikke kan bo hjemme med sine 

foreldre.

Med disse bekymringene som bakteppe vil vi, i tillegg 

til arbeidet vi gjør mot departement, direktorat 

og nasjonale politikere, også henvende oss til 

kommunepolitikere. Gi de innsikt og kunnskap om 

landskapet i fosterhjemsomsorgen, og minne de om 

deres store betydning for barn i fosterhjem. 

Vi er i tillegg tydelige i vår sak; Staten kan delegere 

oppgaver til kommunene, men det ER staten som 

har ansvaret for at de barna som ikke kan bo hjemme 

med sine foreldre, får de tiltak de har behov for – en 

kommuneøkonomi skal ikke være avgjørende!

Vi står på for våre medlemmer! Og er det noen du 

tenker burde være medlem, så er det halv pris på 

medlemskap ut året og en god anledning til å spørre om 

de vil bli medlem.

Takk for at du er medlem!

Barnevernreformen – vi er bekymret!
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Mens det har vært mye forskning på problemer blant unge i fosterhjem, vet vi lite om 

de ungdommene som klarer seg godt. Vi har undersøkt hva som kjennetegner unge i 

fosterhjem med god livskvalitet.

Tekst: Marit Hjellset Larsen, Forsker III hos NORCE

Livskvalitet hos unge i fosterhjem 
- hvem går det bra med? 

Det er godt dokumentert at unge i 

fosterhjem har en høy forekomst av 

psykiske og fysiske helse problemer(1,2). 

Vi vet derimot mindre om unge i 

fosterhjem som har gode liv, og 

det trengs studier som følger unge 

i foster hjem over tid for å finne ut 

hvem det går bra med og hva som 

henger sammen med positive ut-

fall(3). I denne studien har vi under-

søkt livskvalitet hos unge i foster-

hjem, sammenlignet med andre 

grupper ungdommer. Vi har også 

undersøkt hvilke karakteristikker i 

barndommen og nåværende livs-

situasjon som henger sammen med 

høy livskvalitet. 

Hva er livskvalitet?
Livskvalitet er et fenomen med flere 

dimensjoner som inkluderer fysiske, 

emosjonelle, psykiske, sosiale og 

atferdsmessige komponenter av 

velvære og fungering, slik det opp-

fattes av individet selv(4). Subjektiv 

velvære er et nært beslektet begrep 

som regnes som en essensiell ikke-

materiell komponent av livskvalitet(5). 

Det finnes lite forskning inter

nasjonalt på livskvalitet blant unge 

under omsorg, men en studie fant at 

unge i fosterhjem opplever dårligere 

livskvalitet enn ungdom generelt(6), 

mens andre indikerer at unge i 

fosterhjem har lignende nivåer av 

livskvalitet(7) og subjektiv velvære(8) 

som unge generelt. Derfor er det 

uklart i hvilken grad livskvaliteten 

blant unge i fosterhjem skiller seg 

fra livskvaliteten blant andre ung-

dommer. For å få mer kunnskap 

om hvordan opplevelsene til unge 

som har flyttet i fosterhjem spesifikt 

påvirker livskvalitet, trengs det flere 

studier som undersøker livskvalitet 

blant unge i fosterhjem sammenlignet 

med unge som bor hos biologiske 

foreldre. 

Hva henger sammen med god 
livskvalitet?
Det mangler studier som følger 

unge i fosterhjem over tid og under-

søker hva som påvirker livskvalitet, 

men noen studier har sett på 

karakteristikker som henger sammen 

med livskvalitet på et tidspunkt. 

Disse tyder på at gutter og yngre 

barn, opplever høyere livskvalitet 

og subjektiv velvære enn jenter og 

eldre barn, blant unge generelt(9) 

og unge under omsorgs(7,5). Studier 

tyder også på at unge som har vært 

utsatt for mishandling opplever 

lavere livskvalitet enn andre unge(10). 

Videre har en funnet en sammen-

heng mellom stabilitet i plassering 

og subjektiv velvære blant unge 

under omsorg(5), og at unge som bor 

i slektsfosterhjem har bedre velvære 

en unge i ordinære fosterhjem(11). 

Studier har også funnet en tydelig 

sammenheng mellom psykiske 

vansker og lav livskvalitet blant 

unge under omsorg(12), mens gode 

mellommenneskelige relasjoner var 

knyttet til subjektiv velvære (5).

 Kunnskap om karakteristikker 
som predikerer god livskvalitet kan 
informere tjenester og den unges 
nettverk om hvilke områder som 
er særlig viktige for å øke velvære 
og støtte en positiv utvikling hos 
unge i fosterhjem. Videre kan 
denne kunnskapen informere 
barneverns tjenesten om hvordan 
en bør organ isere plasseringer for å 
legge til rette for gode liv for ung-
dommene. Det er et stort behov 
for informasjon fra en norsk og 
skandinavisk kontekst, da nivå av 
livskvalitet og barnevernets praksis 
varierer mellom land. 

Studien vår
Vi har spurt unge i fosterhjem hvor-

“303 ungdommer mellom 11-18 år som bor i 
fosterhjem i Norge på sørøstlandet har svart 
på spørreskjema på nett eller over telefon-
intervju. „
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dan de opplever livskvaliteten sin på 

områdene, fysisk velvære, psykisk 

velvære, foreldrerelasjoner og au-

tonomi, sosial støtte og venner, og 

skolemiljø. 303 ungdommer mellom 

11-18 år som bor i fosterhjem i Norge 

på sørøstlandet har svart på spørre-

skjema på nett eller over telefon-

intervju. Vi har også informasjon fra 

fosterforeldre fra fem år tidligere 

på hvordan barnets psykiske helse, 

fungering og prososiale atferd var 

da. All innsamlet informasjon kom-

mer fra forskningsprosjektet «Ung 

i fosterhjem», hvor Stine Lehmann 

er prosjektleder. Prosjektet har fått 

midler fra Norges forskningsråd 

og Stiftelsen Dam, og har hatt et 

samarbeid med Norsk fosterhjems-

forening og Landsforeningen for 

barnevernsbarn i planleggingen og 

gjennomføringen av prosjektet.

Livskvalitet sammenlignet med 
andre ungdommer
Vi fant at ungdommene i foster-

hjem hadde lavere livskvalitet på 

alle områder sammenlignet med 

svenske ungdommer i den generelle 

populasjonen, men lignende skårer 

på de fleste områdene sammen-

lignet med unge i Norge med syke 

eller rusmisbrukende foreldre (13). 

Unntakene var at ungdommene 

som bodde i fosterhjem hadde 

lavere skårer på skolemiljø, men 

høyere skårer på foreldrerelasjoner 

og autonomi sammenlignet med 

unge med syke eller rusmisbrukende 

foreldre. Det at unge i fosterhjems 

hadde lavere skårer på skolemiljø 

kan være en konsekvens av at unge 

i fosterhjem oftere bytter skole sam-

menlignet med andre ungdommer 
(14). Foreldrerelasjoner og autonomi 

var det området av livskvalitet som 

ungdommene i vårt utvalg skåret 

høyest på totalt. Det kan tyde på at 

på tross av de skadelige omsorgs-

betingelsene ungdommene ofte har 

opplevd, så greier mange å bygge 

gode relasjoner til nye omsorgs-

givere når de flytter til en god nok 

omsorgssituasjon. 

Yngre gutter har bedre livskvalitet
Vi fant at gutter og yngre ung-

dommer hadde høyere livskvalitet 

på alle områder enn jenter og eldre 

ungdommer. I vårt utvalg skåret 

jentene lavere på alle områder 

sammen lignet med guttene. Dette 

er i kontrast til funn i den generelle 

ungdomspopulasjonen (9) hvor 

jenter skåret høyere enn gutter på 

enkelte områder. Dette kan indikere 

at jenter er spesielt sårbare for er-

faringer med omsorgssvikt før plas-

sering og det å flyttes i fosterhjem. 

De kan derfor ha behov for ekstra 

støtte for å få mulighet til en positiv 

utvikling.

Betydningen av plasseringsform 
og prososial atferd
I utvalget vårt fant vi at unge som 

bodde med slekt hadde høyere 

livskvalitet generelt, bedre fysisk 

velvære, og bedre opplevelse av 

foreldrerelasjoner og autonomi, 

sammenlignet med unge som ikke 

bodde med slekt. Dette kunne delvis 

forklares av at unge i slektsfoster-

hjem hadde bedre psykisk helse enn 

de som bodde i ordinære foster-

hjem. En kan tenke seg at unge med 

bedre helse og relasjoner oftere blir 

– FAGARTIKKEL –

–Vi fant at gutter og yngre ungdommer hadde høyere livskvalitet på alle områder enn jenter og eldre ungdommer, forteller 
forsker Marit Hjellset Larsen. Foto: christina-hauge



   Fosterhjemskontakt 3/22   Fosterhjemskontakt 3/226

– FAGARTIKKEL –

Fosterhjemskontakt 3/22

plassert hos utvidet familie. Alter-

nativt kan sammenhengen mellom 

livskvalitet og slektsplassering sky-

ldes at når kontakten mellom ung-

dom og omsorgsgivere i familien 

er av god kvalitet, så støtter denne 

plasseringsformen kontakt med bio-

logisk familie og lokalmiljøet, som 

igjen kan føre til bedre livskvalitet.

Til slutt fant vi at ungdommer 
som hadde mer prososial atferd 
fem år tidligere hadde høyere 
livskvalitet generelt, og bedre 
fysisk-  og psykisk velvære. Dette 
kan indikere at å styrke nettverk 
og sosiale evner hos unge i foster-
hjem kan være en måte å bedre 
fremtidig livskvalitet på. 

Konklusjoner og implikasjoner
Unge i fosterhjem har lavere 
livskvalitet enn skandinavisk ung-
dom generelt, noe som indikerer 
at disse ungdommene trenger mer 
støtte for å bedre livskvaliteten. 
Likevel, indikerer de relativt høye 
skårene på foreldrerelasjoner og 
autonomi at disse ungdommene 
har gode og støttende relasjoner 
til fosterforeldrene sine. Dette viser 
at stabile plasseringer over tid er 

viktig, og kan bidra til å fremme 
livskvalitet for unge i fosterhjem. 
Høyere livskvalitet blant gutter 
og yngre ungdommer, kan bety 
at særlig jenter i siste halvdel av 
tenårene kan trenge ekstra støtte 
for å ha gode liv i fosterhjem. 
Videre, kan funnet at unge i slekts-
fosterhjem hadde bedre livskvalitet 

på noen områder gi støtte til 
den pågående preferansen for å 
plassere unge hos slekt når den 
utvidede familien kan gi god nok 
omsorg. Til slutt indikerer funnene 
våre at det er viktig å bygge og 
styrke relasjonelle ressurser blant 
barn som har opplevd skadelige 
omsorgsbetingelser. 
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−– I denne studien har vi undersøkt livskvalitet hos unge i fosterhjem, sammenlignet 
med andre grupper ungdommer, forteller Marit Hjellset Larsen, Forsker III hos 
NORCE. (Foto: Kristin Gärtner Askeland)
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Norsk fosterhjemsforening har våren 2022 fått 

tildelt 1.650.000 NOK av Barne-Ungdoms- og 

familiedirektoratet (Bufdir) for å utvikle en metode 

for involvering av foreldre i fosterhjemsomsorgen. 

I samarbeid med Organisasjonen for barneverns-

foreldre (OBF), Norsk fosterhjemsforening sen-

tralt, fire pilotkommuner med barneverntjenesten 

og foreldre og det eksisterende Brobygger-

programmet RAUSHET er hovedmålet i prosjektet 

å bidra til at landets barneverntjenester lykkes i sitt 

arbeid med oppfølging av barn og foreldre etter 

omsorgsovertagelse, slik at barn og unge i foster-

hjem styrkes i sin identitet og utvikling, og blir 

trygge voksne. 

Brukerkartlegging
Prosjektets mål er å utvikle en gruppebasert 

metode for oppfølging av foreldre etter omsorgs-

overtagelse med basis i Brobyggerprogrammet 

RAUSHET, utføre kartlegging av barneverns-

tjenestenes egen oppfatning om oppfølging, utføre 

brukerkartlegging i de enkelte pilot kommunene 

og utforme en rapport i det gjennomførte 

oppfølgings opplegget med anbefalinger på hva 

som hemmer og fremmer en gruppebasert opp-

følging av foreldre. Det vil være en geografisk 

spredning av pilotkommunene, i tillegg til at det 

vil være variasjon i foreldregruppen med ulike 

fungerings nivå, geografiske områder, kulturer og 

årsaker til omsorgsovertagelse. 

Dempe konfliktnivået
Erfaringene fra Brobyggerprogrammet RAUSHET 

og via tilbakemeldinger fra deltagere på fagdager 

for foreldre, fosterhjem og barneverntjenester er at 

flere foreldre opplever for første gang en positiv pre-

sentasjon av sin involvering og deltagelse. Behovet 

for en metode som kan nå flere foreldre til barn i 

fosterhjem og som kan bidra til at flere opp lever 

seg sett og hørt er meget stort. Ved å møte forel-

drene med raushet som muliggjør en involvering kan 

vi dempe konfliktnivået til det beste for barna og 

verdiene fra Brobyggerprosjektet RAUSHET- hvor 

vi blant annet har en sterk språkbevissthet rundt 

foreldrene som ikke har vedhengt «biologiske» eller 

«barnevernsforeldre», skal det sette preg på det 

videre arbeidet i prosjektet-utvikling av metode for 

involvering av foreldre i fosterhjemsomsorgen.

Foreldre må møtes med RAUSHET-utvikling av metode for involvering 

av foreldre i fosterhjemsomsorgen

Tekst: Lina Skippervold-Hansen

Foreldreoppfølgingsprosjektet

–FORFATTEREN–

| Teksten er skrevet av Lina 

Skippervold-Hansen som er ansatt 

som prosjektleder i 60 % stilling 

i Fosterhjemsforeningen. Hvis du 

er interesserte i å vite mer om 

prosjektet kan de treffe henne på 

fosterhjemskonferansen 26.-27.

September. (Foto: Privat)

Prosjektets varighet er ut 2023 og ved ferdigstillelse 

av rapporten og videre anbefalinger basert på 

konklusjonene derfra, vil det søkes på midler til en 

eventuell videreutvikling av metoden.
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Boka er en videreføring 

av «Jeg trenger at noen 

bryr seg- Om å forstå 

barn i førskolealder i 

fosterhjem.» Boka kom i 

2021.  

–Vår intensjon er altså 

å øke forståelsen i 

fosterhjems arbeid, 

og vi ønsker å trekke 

frem hvor utrolig 

viktig det er at dette 

samfunnsoppdraget blir 

ivaretatt til det beste 

for barnet. Å jobbe mot 

felles forståelse og felles 

mål er det som bærer frukter for et barn, sier de to 

forfatterne.

Forfatterne er to spesialpedagoger, Beate Heide 

og Rina Nicolaisen som har lang erfaring med og 

kjærlighet til arbeid i fosterhjem.  De har begge 

videreutdanning for å forstå barn. Sammen har 

de gitt ut mange artikler i Spesialpedagogikk, 

Fosterhjemskontakt og Psykologi i kommunen om 

å forstå barns følelser bak adferden.

Dette sier psykologspesialist Tuva Haarclou om 

boka: 

«Jeg trenger at du bryr deg», er en lettlest og god 

bok om et omfattende og komplekst tema. Forfat-

terne belyser hverdagslige situasjoner og mer 

overordnede problemstillinger gjennom relevant 

litteratur og kasus historier. Hvert kapittel kunne 

fylt en bok alene, men i stedet gir forfatterne 

avgrensede innføringer med litteratur henvisninger 

etter hvert kapittel. Dette gir leseren en mulighet til 

å fordype seg i temaer av særlig interesse. 

Jeg vil anbefale boken til kommende så vel som 

etablerte fosterhjem, og til de som befinner 

seg i teamet rundt fosterbarnet, det være 

seg barnehage, skole, helsestasjon, PPT, BUP, 

barneverntjeneste og andre. God lesning!»

Forfatterne sier: – Hjerte i Relasjonen utgir 

boken på eget forlag. Til de av dere som lurer- 

så har vi valgt dette for å eie selv, og lett kunne 

gjøre endringer i manus når det skjer endringer 

samfunnet vårt.  Denne boken er, som den forrige, 

illustrert av Anne Katrine Eikill. Vi liker hennes 

strek, og det håper vi leserne også gjør.

Forfatterne sier til slutt: –Takk til deg som gjennom 

år har vist ditt engasjement for fosterhjemsarbeid, 

og vist at relasjoner er viktig!  Takk også til den 

fosterfaren fra Kongo som kom bort og sa: Dere 

må skrive om minoriteter i fosterhjem- og nå er 

den her!

Ny fagbok om arbeid med minoritets-
barn i fosterhjem
«Jeg trenger at du bryr deg»- Om å forstå minoritetsbarn i fosterhjem er en fagbok 

med mange praktiske eksempler og råd for arbeidet med minoritetsbarn i foster-

hjem. Boka er nå på tur fra trykkeriet.

Boka er skrevet av spesial-
pedagogene Beate Heide (bildet) 
og Rina Nicolaisen.

– PRESSEMELDING –
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– FAGARTIKKEL –

Som mamma til tre barn som har vært eller er under barnevernets omsorg har jeg vært svært 

berørt av temaene for denne utgaven av Fosterhjemskontakt, på godt og vondt. 

Tekst: Merethe Løland, leder organisasjon for barnevernsforeldre

Midlertidighet, samvær og tilbakeføring

Som de aller fleste vet, så skal alle 

plasseringer etter barnevernloven 

være midlertidige, og barnevern-

tjenesten har plikt til å sette foreldre 

istand til igjen å kunne gi barna 

god nok omsorg. Men hva ligger 

egentlig i det ansvaret? Kan alle 

foreldre settes i stand til å ivareta 

omsorgen for barna sine igjen, er 

alle fosterforeldre istand til å bidra til 

at barneverntjenesten når målet om 

å gjenforene barnet med familien sin 

og er alle barnevernsansatte istand 

til å gi foreldre den håndsrekningen 

de trenger for å bli gjenforent med 

barnet sitt? Finnes det tilstrekkelige 

gode tiltak som kan gi barn, unge 

og familier den hjelpen de har rett 

på? Det finnes nok ingen enkle svar 

på mine spørsmål, men kanskje en 

fin anledning til å reflektere litt! 

Blir satt på sidelinjen
Som mamma til barn under barne-

vernets omsorg handler mye om 

tilfeldigheter, feks hvilken kommune 

man bor i, hvilke foster foreldre 

barnet mitt havner hos og ikke 

minst kontaktperson man får tildelt 

i barnevernet, og den vanvittige 

ubalansen i maktforholdene som 

kjapt oppstår. Som mamma eller 

pappa blir vi ofte satt på side linjen 

når relasjonene skal etableres, i 

fosterhjemmet, barnets nye hjem og 

familie. Som fosterforeldre står du 

sentralt gjennom hele prosessen, du 

får massevis av informasjon, både 

nytte og mindre nyttig, og dere får 

bli med å ta avgjørelser om barnet 

vårt, som vi ikke lengre får delta i. 

Som kontaktperson i barnevernet er 

du selve dirigenten, som styrer de 

fleste prosesser med stø eller ustø 

kurs gjennom kuppert landskap. 

Først og fremst, skal vi få til at 

omsorgsovertakelser blir midler-

tidige er det noen forhold vi tenker 

må på plass:

 � Bedre hjelpetiltak for familier 

som strever, tiltak som treffer 

alle aldersgrupper og at de 

treffer behovene til familier 

bedre

 � Psykisk helsetilbud og 

tjenester i kommunene må 

bygges ut slik at barnevernet 

ikke blir stående alene med 

ansvaret for barn og unge 

med psykiske lidelser/vansker

 � Bedre og tettere oppfølging 

av familier etter omsorgs-

overtakelse, feks så bør alle 

foreldre få tydelige instruk-

ser om hva som skal til for 

å 1. få flere timer samvær, 2. 

overnattingssamvær og 3. 

tilbakeføring

 � Foreldre trenger informasjon 

om barnet, det være seg 

skole, helse, idrett osv

 � Bedre opplæring av foster-

foreldre, med tanke på 

ivaretakelse av barnet og sa-

marbeid med barnets familie, 

samt tettere oppfølging etter 

plassering, slik at man unngår 

utilsikta flyttinger

 � Fosterforeldre bør gis anled-

ning til å få begrunnelse for 

flyttingen og gis anledning 

til å klage når barn flyttes til 

nytt fosterhjem

 � Alle barneverntjenester MÅ 

benytte seg av brobygger-

programmet for alle nye og 

etablerte fosterhjem, dette 

hovedsaklig for å kunne ivare-

ta barnet bedre den tiden det 

bor i fosterhjemmet

Må spille på lag med foreldrene
Som organisasjon er vi opptatt at 

alle barn i fosterhjem skal ha det 

bra, om det er i 2 år eller 18 år, så 

skal de ha det bra mens de bor der. 

Vi ønsker også at alle fosterhjem 

skal se på det som et sunnhetstegn 

og en seier når de har klart å hjelpe 

en familie med å bli gjenforent, slik 

at et nytt barn kan få muligheten 

å bo der, for en kortere eller lengre 

periode. Vi er bekymret for at der-

som man ikke snart begynner å øke 

tilbakeføringen av barn til sine fami-

– Samvær er og blir et svært sårt tema 
for de aller fleste foreldre, og ofte 
forbundet med vonde og vanskelige 
reaksjoner for fosterforeldre, forteller 
Merethe Løland, leder organisasjon for 
barnevernsforeldre. (Foto: Privat)
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“Vi oppfordrer alle til å våge å bli 
kjent med oss som er foreldrene til 
barnet som bor hos deg! „

lier, vil kvaliteten på fosterhjemmene 

rundt om i Norge synke, og de 

barna som VIRKELIG har behov for 

et nytt og bedre hjem rett og slett 

ikke får det. 

 Vi tror også at det vil bli langt 

lettere for fosterhjemmene å stå i 

vanskelige og krevende situasjoner 

om man spiller på lag med forel-

drene til barna. Alle barn fortjener 

å ha doble sett med ”foreldre” som 

heier på dem på fotballbanen, eller 

som stolt filmer koroppvisningen. 

 At jeg som mamma for en 

periode ikke var istand til å ivareta 

barnet mitt, betyr ikke at jeg alltid 

vil være ute av stand til det. At jeg i 

starten av plasseringen var mye sint 

og frustrert å lite samarbeidsvillig, 

betyr ikke at jeg alltid vil være det. 

At jeg kalte deg noe stygt etter vårt 

første møte, betyr ikke at jeg mente 

det og at jeg alltid kaller mennesker 

stygge ting, men det er sårt for meg 

at det er du som legger barnet mitt 

om kvelden, det er sårt at det er du 

som trøster barnet mitt når det falt 

å slo seg eller har hatt en vond dag 

på skolen, for selv om du har hørt at 

barnet mitt har levd under omsorgs-

Foto: Bethany Beck - Unsplash
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svikt så betyr ikke det at alt jeg har 

gjort har vært dumt eller vondt, jeg 

har gjort mye bra også, men det får 

du kanskje aldri høre om! 

Bygge broer
Norsk fosterhjemsforening og 

Organisa sjonen for barneverns-

foreldre (OBF) har sammen utviklet 

et program for samarbeid som byg-

ger på verdiene i ordet RAUSHET, 

dette programmet har tilhensikt å 

gi foreldre og fosterforeldre verktøy 

til å bygge broer mellom hverandre 

og barneverntjenesten. Og som 

organisa sjon ser vi veldig verdien av 

det å jobbe sammen for at barnet 

skal ha det fint i fosterhjemmet så 

lenge plasseringen varer. Likevel er 

ikke dette programmet i seg selv 

nok til å nå målet om midlertidighet, 

og programmet tar heller ikke for 

seg barneverntjenesten sitt ansvar 

for å sette foreldrene istand til igjen 

å kunne gi forsvarlig omsorg. Pro-

grammet er likevel nyttig og viktig 

for at barnet skal få en opplevelse 

av at de voksne rundt barnet kan 

samarbeide og samhandle.

Sårt tema
Samvær er og blir et svært sårt 

tema for de aller fleste foreldre, og 

ofte forbundet med vonde og van-

skelige reaksjoner for fosterforeldre. 

Hva kommer disse reaksjonene av 

og har de fleste barn det vanskelig 

på samvær? Som mamma til barn i 

fosterhjem har jeg hatt utallige sam-

vær. Samvær er på mange måter 

det aller viktigste parameteret når 

vår omsorgsevne eller kapasitet skal 

måles, likevel settes det alt for lite 

ressurser for at dette skal fungere så 

optimalt som mulig. Oppsummert 

forteller foreldre om:

 � Dårlig og lite relevant infor-

masjon om barnet, man blir 

altså fremmed for hverandre 

og avstanden øker

 � Mange har samvær på svært 

uegna steder, små møterom 

eller samværsrom som på 

ingen måte har til hensikt å 

være innbydende

 � Svært mange har tilsyn uten 

å vite eller forstå hensikten, 

og tilsynet blir heller ikke 

evaluert sammen med alle 

involverte

 � Mange foreldre får ikke selv 

komme med forslag til datoer 

for de få samværene de skal 

ha, og samværene settes ofte 

på ugunstige tidspunkter for 

foreldre

 � Mange foreldre opplever det 

som særlig belastende at 

fosterforeldre og barnever-

ntjensten er tilstede under 

samvær, særlig i de tilfel-

lene hvor fosterforeldre og 

barneverntjensten har en god 

og tett relasjon

 � Mange foreldre får ikke god 

og nødvendig veiledning i 

forkant av samvær og mange 

opplever også at man ikke får 

snakke om diverse temaer, 

temaer som barna selv kan 

være opptatte av å få svar 

på. I slike tilfelle burde heller 

barnevernet bidratt til å finne 

en felles forståelse for det 

barnet spør om slik at forel-

drene ikke fremmedgjør seg 

selv ved å ikke snakke om 

ting barnet er opptatt av

 � Mange foreldre melder også 

fra om at de ikke får lov til å 

snakke morsmål ved samvær, 

noe som i seg selv er lov-

stridig

Må jobbe sammen
For å få til gode samvær må man 

jobbe for å finne gode løsninger 

sammen, alle involverte bør regel-

messig få uttrykke fritt og trygt hva 

de tenker er et godt samvær og så 

må vi som står rundt barnet bidra til 

å dempe eventuelle konflikter. 

 Når barn flytter hjem til sin familie 

igjen, kan det være like viktig å opp-

rettholde relasjonen barnet har hatt 

til sin fosterfamilie, for eksempel ved 

at barnet kan bruke fosterhjemmet 

som avlastningshjem en periode etter 

utflytting. Vi ønsker også utstrakt 

bruk av familieråd, både i anledning 

flytting inn i foster hjem, men også 

flytting ut av fosterhjem. Dette for å 

forebygge utilsikta flyttinger av sår-

bare barn, og for at hjemflyttingen 

skal foregå så skånsomt som mulig. 

 Det er lett å være skeptisk, 

kanskje til og med litt redd for det 

man ikke kjenner, derfor oppfordrer 

vi alle til å våge å bli kjent med oss 

som er foreldrene til barnet som bor 

hos deg!

“Finnes det tilstrekkelige gode tiltak som 
kan gi barn, unge og familier den hjelpen de 
har rett på? „

– FAGARTIKKEL –
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– BUFDIR –

HEI!

Takk for at Bufdir får lov til å formidle informasjon og kommunisere direkte med dere 

fosterforeldre gjennom Fosterhjemskontakt! Vi vet at dere hver eneste dag utfører den 

viktige oppgaven med å gi omsorg til barn som har behov for å bo i fosterhjem. Vi vet at 

det av og til kan være krevende og at noen kan føle seg litt alene om oppgaven. Vi i Bufdir 

jobber for å hjelpe barna best mulig, og for å gjøre det enklere å være fosterhjem. Derfor 

prøver vi å forbedre systemet rundt fosterhjemmene, fosterhjemmenes tilgang på nødvendig 

hjelp og støtte, og med å gi barnevernet gode redskaper i arbeidet. 

Vi hører bekymringer for at dom-

mene i Den europeiske menneske-

rettighetsdomstolen (EMD) kan føre 

til en ny slagside for fosterbarn. 

Mens Norge ble dømt for å ha for 

dårlige begrunnelser for omfanget 

av samvær med foreldre, og at 

samvær så ut til å bli satt opp for 

skjematisk, spør forskere fra OsloMet 

om gjenforeningsmålet nå vektlegges 

for sterkt i en del saker. 

Fosterhjemsundersøkelsen fra 

2022 viser at endel fosterforeldre 

er bekymret for at barneverns-

tjenesten, i frykt for å bryte med 

EMD-prinsippene, ikke ivaretar bar-

nets beste når samværsordninger 

vurderes. Mange synes også det er 

krevende å skulle tilrettelegge og 

bistå ved samvær når de opplever 

at det ikke er til barnets beste. 

Dette er viktige bekymringer som 

må tas på stort alvor.

«Barnets beste» er et bærende 

prinsipp i barnevernloven. Når 

barnevernet fremmer sak om 

omsorgs overtakelse og fylkes-

nemnda vedtar dette er det fordi de 

ser det som nødvendig for å kunne 

ivareta barnets beste. Det biolo-

giske prinsippet er også viktig, både 

i barnevernloven og internasjonale 

konvensjoner som Norge har sluttet 

seg til. Barnets beste ivaretas i de 

aller fleste tilfeller best når barnet 

får vokse opp i egen familie. Det 

skal derfor svært vektige grunner til 

for å ta et barn ut av familien. 

Et vedtak om omsorgsover takelse 

er midlertidig. Barnet skal som 

utgangspunkt kunne bli gjenforent 

med foreldrene når forholdene i 

hjemmet har blitt forsvarlige. Dette 

er ikke nytt i norsk rett, men Norge 

har de siste årene blitt dømt i EMD 

for ikke å ha vektlagt hensynet sterkt 

nok i flere barnevernssaker. Man har 

lagt for liten vekt på betydningen 

av barnets kontakt og tilknytning til 

foreldrene ved omsorgs overtakelser. 

Fastsettelse av samvær skal gjøres 

individuelt for hvert enkelt barn 

og kunne endres dersom barnets 

behov eller situasjonen endrer seg. 

Vurderingene ved fastsettelse av 

samvær i flere EMDsaker er for dår-

lig dokumentert. Samvær kan ha blitt 

fastsatt uten individuelle vurderinger 

og det kan ha medvirket til mindre 

mulighet for gjenforening mellom 

barn og foreldre. 

Resultater fra en forsknings-

rapport ved OsloMet (Alvik 2021), 

som presenteres mer utførlig i dette 

nummeret av Fosterhjemskontakt, 

tyder på at barnevernstjenester har 

endret praksis etter EMD-dommene. 

Det gis mer samvær enn tidligere 

og avgjørelsene er bedre begrunnet. 

Målet om gjenforening vektlegges 

ofte når samvær besluttes. For-

skeren spør seg imidlertid om man 

nå vektlegger gjenforeningsmål-

settingen for sterkt ved fastsettelse 

av samvær i enkelte saker. 

Bufdir forstår at fosterhjems-

oppdraget kan være krevende når 

fosterforeldre opplever utfordringer 

med barnets samværsordning. 

Fastsettelse av samvær til barnets 

beste fordrer et godt og oppdatert 

vurderingsgrunnlag, vekting av flere 

hensyn og kan være utfordrende 

for barnevernstjenesten. For å 

bistå barnevernstjenestene, skape 

mer systematikk i vurderingene 

og bidra til samværsordninger ut 

fra konkrete vurderinger av bar-

nets behov, har Bufdir utarbeidet 

en retningslinje for vurdering av 

samværsordning ved omsorgs-

overtakelse. Retningslinjen har 

Barn i fosterhjem  
- samvær og tilbakeføring  
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vært på høring. Hørings versjonen 

og høringsinnspillene, blant annet 

fra Fosterhjemsforeningen, finner 

du her: Samvær – retningslinje for 

vurdering av samværsordning ved 

omsorgsovertakelse | Bufdir. Endelig 

publisering skjer etter planen i løpet 

av høsten. 

Bufdir har også påbegynt utvikling 

av en retningslinje for gjennom-

føring av gode samvær. Retning-

slinjen vil være en forlengelse av 

retningslinjen for vurdering av sam-

værsordning. Den vil gi nasjonale 

anbefalinger om hva barneverns-

tjenesten bør gjøre for å sikre god 

kvalitet i samvær og ved oppfølging 

av samværene og vil etter planen bli 

lansert i 2023.

Vi håper disse retningslinjene hjelper 

barnevernstjenesten i de vanskelige 

avveiningene de skal foreta når 

samvær skal fastsettes – og at de 

blir hjelpsomme i gjennomføringen 

av samvær. 

Vet du at...
...når Bufdir utarbeider retnings-

linjer tar direktoratet utgangspunkt i 

forskning, erfaringsbasert kunnskap 

fra fagpersoner og fra personer som 

selv har erfaring med temaet, slik 

som barn og foreldre i barnevernet 

og fosterforeldre. Fosterhjems-

foreningen deltar både i Bufdirs 

brukerråd og ved utvikling av 

mange av Bufdirs retningslinjer, råd, 

anbefalinger og veiledere.

...i august publiserte Bufdir et 

revidert saksbehandlingsrundskriv. 

Rundskrivet gir en samlet over-

sikt over reglene for barneverns-

tjenestens saksbehandling og 

oppfølgingsansvar, også når det 

gjelder fosterhjem. Du finner det 

her: saksbehandlingsrundskrivet.pdf 

(bufdir.no)

Kontakt oss gjerne!
Har du forslag til temaer vi bør 

skrive om? Send oss gjerne en epost: 

fosterhjemskontakt@bufdir.no 

Barnets beste ivaretas i de aller fleste tilfeller best når barnet får vokse opp i egen familie. (Foto: Tine Poppe)
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Tekst: Ingunn Festøy Alvik, forsker og advokat 

Samvær etter omsorgsovertakelse  
– en hårfin balansegang mellom 
motstridende hensyn? 

Rapporten «Samvær etter omsorgs-

overtakelse - en undersøkelse 

av praksis fra fylkesnemnder og 

lagmannsretter» ble offentliggjort 

høsten 2021 *(link til rapporten 

finner du nederst i teksten). Dette er 

foreløpig den siste rapporten som 

omhandler spørsmålet om hvorvidt 

norsk barnevernspraksis er i samsvar 

med føringer fra Høyesterett og Den 

Europeiske Menneskerettsdomstol 

(EMD). 

 Norge er gjentatte ganger dømt 

av EMD for brudd på retten til 

familie liv. Et helt sentralt spørsmål 

har vært praktisering av samvær 

etter en omsorgsovertakelse. God 

kontakt er en forutsetning for at 

det senere vil kunne være til barnets 

beste å flytte hjem igjen til sine 

biologiske foreldre. 

Gjenforeningsmålets betydning  
for samvær
Hovedfunnene i rapporten viser 

at norsk praksis er blitt betrak-

telig strengere når det gjelder å 

uttale at en omsorgsovertakelse 

vil bli langvarig og at målet om 

gjenforening kan forlates. For at 

gjenforeningsmålet skal kunne 

oppgis må ett av tre vilkår være 

oppfylt: (1) foreldrene må være 

særlig uegnet, (2) opprettholdelse 

av gjenforeningsmålet vil skade 

barnets helse og utvikling eller (3) 

barnet har fått en slik tilknytning til 

mennesker og miljø der det er at 

hensynet til stabilitet veier tyngre 

enn hensynet til gjenforening. 

 Gjennomgangen av praksis viser 

at både lagmannsrettene og fylkes-

nemndene er tilbakeholdne med å 

anvende disse vilkårene. Når målet 

om gjenforening opprett holdes, må 

samvær fastsettes slik at båndene 

mellom barn og foreldre kan styrkes 

og utvikles med sikte på tilbake-

føring. Unntak kan kun skje dersom 

samvær er en urimelig belastning 

for barnet eller kan skade barnets 

helse og utvikling. Slike begrun-

nelser kan ikke anvendes over lang 

tid uten at ovennevnte vilkår er 

opp fylt.  Undersøkelsen kan tyde 

på at gjenforeningsmålet opprett-

holdes i for mange saker. Dette kan 

føre til at det fastsettes mer samvær 

enn det barnet isolert sett vil være 

best tjent med. I flere saker kunne 

man nok heller vurdert fravikelse av 

gjenforenings målet. 

Er pendelen i ferd med å svinge 
for langt den andre veien? 
Det er positivt at norsk barneverns-

praksis har tatt innover seg endrin-

gene i rettstilstanden og fastsetter 

mer samvær enn tidligere. Det er im-

idlertid grunn til bekymring for om 

pendelen er i ferd med å svinge for 

langt den andre veien. Regelverket 

inneholder muligheter til å fastsette 

begrenset samvær der dette synes 

å være det beste for barnet, for 

eksempel fordi barnet har massive 

reaksjoner i forbindelse med sam-

vær. Undersøkelsen viser at disse 

mulighetene ikke brukes i stor nok 

grad og at målet om gjenforening 

opprettholdes også i saker der det i 

realiteten kunne vært forlatt. 

 Dette fører til at barn som kunne 

trengt forutsigbarhet og stabilitet, 

blir værende i en uavklart situasjon. 

De får ikke den beskjeden de så sårt 

kunne trengt: «Du skal få vokse opp 

i fosterhjemmet, og du skal slippe 

så mye samvær fordi vi ser at det er 

vanskelig for deg». 

Samvær som glede og berikelse 
for barna
Det er helt sentralt å påpeke at 

samvær for mange barn er en glede 

– FORFATTEREN –

|  INGUNN FESTØY ALVIK , er forsker og 

advokat hos Barneadvokatene DA.  

(Foto: Barneadvokatene.no)
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og en berikelse. De fleste barn er 

glade i foreldrene sine, til tross 

for omsorgs svikten mange er blitt 

utsatt for. For svært mange barn er 

det både viktig og riktig at sam-

vær praktiseres slik at tilbakeføring 

senere blir mulig. Men noen barn 

trenger mer ro, trygghet, stabilitet 

og forutsigbarhet enn de kan få 

med vissheten om at myndighetene 

mener at de en dag nok skal tilbake 

til mamma og pappa - foreldre som 

kan ha skadet dem for livet på ulike 

måter. 

Fosterforeldrenes betydning
Fosterforeldrene er barnas 

nærmeste omsorgspersoner og 

ser og opplever barnas reaksjoner i 

forbindelse med samvær. Det følger 

av rettspraksis at myndighetene skal 

være tilbakeholdne med å bygge 

på fosterforeldres vitnemål alene. 

Dette skyldes at man mener foster-

foreldre kan ha en egeninteresse i 

hvilket utfall saken skal få fordi de 

kan ønske å beholde barnet. Det 

er likevel et nokså gjennomgående 

trekk i sakene i undersøkelsen at 

fosterforeldres utsagn vektlegges 

nettopp fordi de kjenner barnet 

best. Det kan likevel være klokt å 

påse at også andre personer og in-

stanser rundt barnet dokumenterer 

barnets reaksjoner og funk sjonsnivå 

i forbindelse med samvær. Det kan 

da også kartlegges om reaksjonene 

kan ha andre årsaker enn tidligere 

omsorgssvikt. Kanskje kan barnets 

reaksjoner for eksempel skyldes 

savn og tristhet. 

 Hvis uttalelser fra fosterforel-

drene harmonerer med opp-

lysninger fra for eksempel skole, 

barnehage og BUP er det uansett 

større sjanse for at de legges til 

grunn for vurderingen av samvær. 

Gode, detaljerte og gjerne kronolo-

giske nedtegnelser, kan også gjøre 

at fosterforeldrenes utsagn blir 

mer troverdige. Slik kan man også 

bidra til fokus på at vilkårene for 

å forlate gjenforeningsmålet kan 

være oppfylt og/eller at samvær er 

en urimelig belastning for barnet – 

forutsatt at det virker klart at mindre 

samvær er det beste for barnet. I 

denne balansegangen er det også 

svært viktig å ha med seg at det for 

de fleste barn er og bør være et mål 

at de skal ha kontakt med sin biolo-

giske familie. Dette er også bakg-

runnen for de mange dommene fra 

EMD mot Norge. 

Fosterforeldres og fosterbarns rett 
til familieliv
Til slutt nevnes at også barnets og 

fosterforeldrenes familieliv kan være 

vernet etter EMK artikkel 8. Det 

finnes eksempler på saker fra EMD 

hvor fosterforeldre har fått medhold 

i at det er gjort illegitime inngrep 

i deres og barnets rett til familieliv 

med hverandre. 

 Alt i alt synes norsk praksis å 

være i samsvar med gjeldende rett, 

men det er grunn til bekymring for 

om noen barn presses for langt 

i forbindelse med samvær når 

målet om gjenforening oppretthol-

des. Myndighetene bør nok i noe 

større grad enn tidligere vurdere 

om vilkårene for å forlate målet 

om gjenforening er oppfylt. Dette 

kan bety at samvær kan fastsettes 

uavhengig av at barnet skal kunne 

tilbakeføres til biologiske foreldre. 

I neste nummer av Fosterhjems-

kontakt publiserer vi en ny artikkel 

fra Ingunn Festøy Alvik om rett til 

vern om familielivet for fosterforel-

dre – fosterbarn. 

*Link til rapporten: 

https://skriftserien.oslomet.no/

index.php/skriftserien/article/

view/753/630

“Alt i alt synes norsk praksis å være i 
samsvar med gjeldende rett, men det er 
grunn til bekymring for om noen barn 
presses for langt i forbindelse med samvær 
når målet om gjenforening opprettholdes „

Foto: Freepik.com
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Fosterhjemsrollen i endring

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) 

har behandlet mange barnevernssaker fra Norge 

siste året. Her har domstolen tydeliggjort ovenfor 

Norge, at fosterhjemsplasseringer skal ha et tydelig 

mål om gjenforening av barn og foreldre. Det 

økende fokuset på gjenforeningsmål i fosterhjems-

plasseringer er en viktig men krevende presisering, 

og økte samvær er et virkemiddel for å utvikle 

relasjonen mellom fosterbarnet og foreldrene, for å 

muliggjøre gjenforening.

For fosterhjem innebærer dette en større grad av 

midlertidighet enn det som har vært tenkingen 

tidligere. Fosterhjem som skal gjennom opplæring, 

klarstilling og i godkjenningsprosesser opp mot 

et barn, bør bli forberedt på oppgaven i lys av 

disse nye tydeliggjøringene. De skal knytte til 

seg et barn, gi ubetinget kjærlighet og inkludere 

dem som om de var deres egne, samtidig med 

at de skal hjelpe barnet å vedlikeholde relasjonen 

til sine foreldre på en slik måte at tilbakeføring 

muliggjøres. Det er mange perspektiver for 

fosterforeldre å ta, og som også kan føles 

motstridene. 

Barneverntjenesten har ansvaret for at foreldrene 

følges opp og får hjelp til å utvikle foreldre 

ferdighetene sine. Uten det, kan gjenforeningsmål 

og prosesser i Fylkesnemnder, bli mer uro i saken 

enn reelle mulighet. 

Samvær fungerer for det meste etter intensjonene, 

men i lys av EMD – dommene og økt omfang 

av samvær, er samværs reaksjoner et tema som 

er krevende å håndtere, både for fosterforeldre, 

barneverntjenester men også for foreldrene. Alle 

parter har ulike roller, og i sentrum står barnet 

med sine reaksjoner men ofte med manglende 

stemme utover at adferd og reaksjoner også er et 

språk. Det kan være krevende for fosterforeldre å 

ivareta barn med sterke smerteuttrykk som følge 

av samvær, siden den grunnleggende oppgaven 

til fosterhjemmet er å gi omsorg, beskyttelse og 

trygghet. 

Samværsreaksjoner som barnet viser, må 

anerkjennes og forstås, nettopp for å ivareta barnets 

rettssikkerhet og også helse. Barn har rett til å 

medvirke i fastsettelse av samvær, også de helt 

yngste barna. Fosterforeldrene har ingen parts-

rettigheter i en fosterhjemsplassering, eller uttale-

rett når det kommer til spørsmål om samvær. 

Fosterforeldre bør likevel dokumentere hvilke 

stressrelaterte reaksjoner de ser, gjennom å skrive 

ned sine observasjoner, slik at barneverntjenesten 

kan ta de til vurdering. 

Tekst: Hanne Fosser

|  HANNE FOSSER spesialrådgiver 

barnevern Diakonhjemmet 

Omsorg Steg

– FAGARTIKKEL –

Barneverntjenesten har ansvaret for at foreldrene følges 
opp og får hjelp til å utvikle foreldreferdighetene sine. 
(Illustrasjonsfoto: Diakonhjemmet Omsorg Steg)



19   Fosterhjemskontakt 3/22Fosterhjemskontakt3/22    Fosterhjemskontakt 3/22

Så kom slutningen fra nemnda. I vedtaket stod det 

at barnet skulle gjenforenes med sin familie innen 

et halvt år. I prosessen skulle det være ukentlige 

samvær for å forberede barn og foreldre på den 

nye hverdagen.

 

Fosterforeldrene hadde for fire år siden tatt imot ei 

redd, lita jente som hadde behov for deres trygg-

het døgnet rundt. Barneverntjenesten hadde valgt 

dem som fosterhjem fordi de ønsket en oppvekst-

plassering. Hun skulle inkluderes i deres familieliv. 

Fosterforeldre opplevde å streve med de fire 

samværene i året som var bestemt ved plassering. 

De kjente på bekymring og stress for hvordan jenta 

taklet dette. De visste at jenta over tid ville ha best 

av å kjenne sine foreldre og kultur, men kjente selv 

på egne triggere i kontakten med foreldrene. Det 

ble derfor et viktig veiledningstema.

Så skulle de plutselig følge opp ukentlige samvær. 

Det var akkurat som om omgivelsene bestemte 

at de skulle «skru av en bryter» og klare den 

følelsesmessige belastningen en gjenforening 

ville innebære for dem. De ble uvel av tanken om 

alt som skulle bli berørt i tiden fremover. Lines 

skoledager, vennskap, egne barns sorg, fravær på 

jobb og stress som par. Fostermor tenkte tilbake 

på hva barnevernet hadde gitt dem av informasjon 

før og etter plasseringen. Jentas historie vekket 

raskt tilknytningen og beskyttelsesinstinktene hos 

dem. Dette barnet skulle få oppleve trygghet og 

tilhørighet i deres familie. Hun var avhengig av 

dem, og de tenkte de at hun ikke skulle oppleve at 

de sviktet henne. 

Fosterfar ville si opp kontrakten. Dette var ikke 

det de hadde sagt «ja» til eller blitt forespeilet. De 

opplevde heller ikke at de var involvert i prosessen 

mer enn som informanter. De visste at foreldrene 

hadde stabilisert livet sitt de siste to årene, og 

de var glad på deres og barnet sine vegne. De 

ønsket at tilhørigheten kunne bygges gradvis opp 

igjen. De kunne besøke hverandre naturlig etter 

hvert som Line ble tryggere på foreldrene, i sitt 

tempo og med deres støtte. De hadde sagt det 

til sak kyndige og til barnevernet uten å bli hørt. 

Hvordan kunne de bestille dem til å være robuste 

hjelpere i en gjenforening, når de strevde med egne 

og barnets reaksjoner før og etter samvær? De 

kjente på at samarbeidet med saksbehandler ble 

vanskelig. Han ga ikke inntrykk av at han forsvarte 

jentas behov slik de som fosterforeldre gjorde. De 

hjalp henne med den redselen de oppfattet hun 

hadde før og etter samvær. Saksbehandler snakket 

bare om EMD, og om at foreldrene til Line hadde 

tatt tak i utfordringene de hadde hatt. Fostermor 

kjente på ambivalente følelser. Hun forstod 

foreldrene, men kjente sinne ovenfor barnevernet 

som ikke hadde gitt foreldrene den hjelpen de 

hadde behov for på et tidligere tidspunkt. Nå var 

de med på å påføre Line nok et tilknytningsbrudd. 

Fra praksis har vi hentet denne 
historien om gjenforening 

Diakonhjemmet Omsorg Steg er en ideell organisasjon som tilbyr 
fosterhjem og andre velferds tjenester med fokus på barnevern- og 
oppvekst reformen.

– FAGARTIKKEL –

Fosterforeldrene hadde for fire år siden tatt imot ei 
redd, lita jente som hadde behov for deres trygghet 
døgnet rundt. (Illustrasjonsfoto: Diakonhjemmet Omsorg 
Steg)
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Ring 064 85

Gå inn på våre hjemmesider:

www.follotaxi.no  
for å laste ned appen.
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Solvik Barnevern  
– Erfaring til å stole på

Solvik barneverns fosterhjemstjenester inkluderer 
beredskapshjem og familiehjem. Vi vet at tett opp- 
følging, faglig påfyll og et godt samhold er viktig i 
jobben som fosterforeldre. 

Med dyktige veiledere og lang erfaring vil dere 
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Vi søker etter dere som kan gi barn som trenger 
det en oppvekst i trygge rammer, og som kan møte 
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Akershus AS
Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen

Tlf. 66 81 79 00 

www.rg.no
Totalleverandør av anleggsarbeider
•	 Vegbygging
•	 VA-anlegg
•	 Fjellsprenging	og	masseflytting
•	 Grunnarbeider bygg
•	 Utomhus- og anleggsgartnerarbeider
•	 Idrettsanlegg,	fotballbaner,	alpinanlegg	og	

hoppanlegg

John	Galten	AS	•	Hovdmoveien	3	•	2450	Rena	

•	Tlf:	62	44	70	70	•	post@galten.no

Praktisk hjelp og veiledning ved dødsfall og begravelse
Dødsannonsene: https://karmoy.vareminnesider.no

Døgnvakt: 52 81 62 22
Klæhaugvegen 21, 4270 Åkrehamn

www.karmoybb.noTil tjeneste på Karmøy i 50 år

Solvik Barnevern  
– Erfaring til å stole på

Solvik barneverns fosterhjemstjenester inkluderer 
beredskapshjem og familiehjem. Vi vet at tett opp- 
følging, faglig påfyll og et godt samhold er viktig i 
jobben som fosterforeldre. 

Med dyktige veiledere og lang erfaring vil dere 
oppleve oss som en sterk samarbeidspartner i 
hverdagen. 

Vi søker etter dere som kan gi barn som trenger 
det en oppvekst i trygge rammer, og som kan møte 
barnet med forståelse, varme og kjærlighet. 

Ta kontakt med oss i dag:
geir@solvikbarnevern.no  
stian@solvikbarnevern.no

Vi er mer enn  
bare produksjon  

av varmeelementer
MEKANISK AVDELING  

VANNSKJÆRING | PLATEBEARBEIDING | 
MASKINERING | SVEISING | HYDRAULIKK 
OG PNEUMATIKK | INDUSTRISERVICE |  

PROSJEKTERING, KONSTRUKSJON 
OG DOKUMENTASJON

ELEKTROAVDELING 
PROSJEKTERING | PROGRAMMERING |  

PRODUKSJON AV STYRETAVLER | 
TESTING | SALG AV KOMPONENTER | 

DOKUMENTASJON

Vår kunnskap, din suksess!

Norske Backer AS
Jostein Svendheimsveg 8/10
2212 Kongsvinger

Tlf.: 62 82 88 28
marked@norskebacker.no
norskebacker.no

Vi takker alle annonsører for den flotte støtten!

N O R D - T R Ø N D E L A G

Verdal kommune
www.verdal.kommune.no

Navarvegen 7, 7820 Spillum
Tlf 95 09 00 80 | www.ncg-namdal.no

O S L O

O S L O

O S L O

O S L O

AS 
Tlf: 916 08 989

Adresse: Chr. Krohgsgt 34, 0186 OSLO 
Tlf.:  +47 22 98 90 10 

E-post: epost@hbb-bygg.no

anonym giver

Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen
BARNEVERNTJENESTEN

Holberg Terasse, Stensberggata 25-27, 0170 Oslo
Tlf. 02180,  postmottak@bsh.oslo.kommune.no
Har du bekymring for barn og ungdom, eller ønsker du råd og 
veiledning? Du kan ringe anonymt og uforpliktende til oss.

www.wago.no
Tlf:	22	30	94	60

info.no@wago.com

Oslo kommune
Bydel Ullern

Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne i Bydel Ullern:
Bydel Ullern, Pb. 43 Skøyen
0212 Oslo

post@rorteam.no  | T: 22 67 71 71
Postboks 63, 2024 Gjerdrum

Vi er på facebook!
www.rorteam.no

www.astrup.no

www.archus.no

E-mail: kundekonsulenterNO@skanlog.com

Tlf: + 47 23 24 97 20
www.skanlog.com

O P P L A N D

O P P L A N D

O P P L A N D

            Lillehammer kommune
                     BARNEVERNTJENESTEN
                    Pb. 2626, 2626 Lillehammer

Hvis du har behov for hjelp, eller 
ønsker å hjelpe, ta kontakt med oss 

på tlf. 61 05 05 00
www.lillehammer.kommune.no

986
SEL OG VÅGÅ BARNEVERNTENESTE

2670 Otta
Tlf. 61 70 08 50 • www.sel.kommune.no

barneverntenesta@sel.kommune.no
ADRESSE: Hamarveien 45, 2613 Lillehammer
TELEFON: 61 25 21 47 | E-POST: post@ee.no

Helle Ravnsborg
Kirkegt. 66, 

2609 Lillehammer

Tlf. 61 25 13 31
www.blomsterstua-lillehammer.no

Helle Ravnsborg
Kirkegt. 66, 

2609 Lillehammer

Tlf. 61 25 13 31
www.blomsterstua-lillehammer.no

R O G A L A N D

Avd. Haugesund
Distriktets største leverandør 

av bildeler og utstyr til det 
profesjonelle verksted. Tlf: 52703636

Vi takker alle 
annonsørene for 

den flotte støtten!

R O G A L A N D

R O G A L A N D

KLEPP
KOMMUNE 
Barnevernstjenesten
Pb. 25, 4358 Kleppe

Tlf. 51 42 99 00  Fax. 51 42 99 48
www.klepp.kommune.no

Tlf: 51 42 98 00 Epost: post@hustvedtogskeie.no
Tlf: 928 41 515

www.solstein.no/vili-ve

Vinduer	og	dører	til	gamle	bygg

www.cermaq.no

Vi takker alle annonsører for den flotte støtten!

F I N N M A R K

F I N N M A R K

www.karasjok.kommune.no
TLF:	784	37	590

Myggveien	6	9514	Alta

B U S K E R U D

JAKT- OG 
FISKESENTERET

Følg oss på Facebook og Instagram!
www.jaktogfiskesenteret.no

Vi takker alle 
annonsørene for 

den flotte støtten!

H E D M A R K

Byggmester Bjørn 
Sætereng AS

post@byggmestersaetereng.no
www.byggmestersaetereng.no

Avdeling Rendalen

Hanestadveien 1, 2484 Rendalen
www.vekstra.no

H E D M A R K

post@ubr-as.no	|	Tlf:	911	24	181
Tlf:	906	988	34

H O R D A L A N D

H O R D A L A N D

www.vosstaxi.no
Tlf: (+47) 56 51 13 40

Salgsrapport 

2.UTGIVELSEUtgave:
HORDALAND

OSTERØY

25.09.2013

MONICA LIE JENSEN

Fylke:
Kommune:
Dato:
Selger:

Kunde FJELDSTAD LARS TRANSPORT AS

Adresse VIK 5285 BRUVIK

Forretningsannonse

Rubrikkannonse

Linjeannonse

Str:

Ant: 1

Kunden 372666

Ordrenr 0

985258554Org.nr

X Modulannonse

Kontaktperson JON MAGNE FJELDSTAD

Internnotat

Avtalt pris
Diverse

Kr 1,600.00

Annonsen sist brukt i utgave: 1-13

Annonsematriale:

http://mediasrv3/annonser/RODEKORS/kunder/372666/372666_modul_2013-1.jpg

34336

Adresse: Fetvegen 81, 5785 Vøringsfoss
E-post: fjellandsby@tomkarstengaren.no
Tlf : 975 31 088

Alt innan møbel!

H O R D A L A N D

tlf sentral 55950730 
post@rvsgruppen.no 
www.rvsgruppen.no

AS

N O R D L A N D NORD-TRØNDELAG

Telf. 75 13 40 00
 www.meyergarden.no

www.stjordaltaxi.no
	E-post:	post@stjordaltaxi.no	

Vi er mer enn  
bare produksjon  

av varmeelementer
MEKANISK AVDELING  

VANNSKJÆRING | PLATEBEARBEIDING | 
MASKINERING | SVEISING | HYDRAULIKK 
OG PNEUMATIKK | INDUSTRISERVICE |  

PROSJEKTERING, KONSTRUKSJON 
OG DOKUMENTASJON

ELEKTROAVDELING 
PROSJEKTERING | PROGRAMMERING |  

PRODUKSJON AV STYRETAVLER | 
TESTING | SALG AV KOMPONENTER | 

DOKUMENTASJON

Vår kunnskap, din suksess!

Norske Backer AS
Jostein Svendheimsveg 8/10
2212 Kongsvinger

Tlf.: 62 82 88 28
marked@norskebacker.no
norskebacker.no

Oslo trenger fosterfamilier til søsken
Oslo søker familier som kan åpne hjertet og hjemmet sitt 
for flere barn, slik at søsken kan få bo sammen. Behovet for 
nye fosterforeldre, særlig til søsken og barn i skolealder, 
er stort. Vi søker både erfarne fosterforeldre og dere som 
vurderer å bli fosterhjem. Dere kan bo i eller utenfor Oslo, 
inntil ca. 2 timers bilkjøring unna. 

Det tilbys:
• Oppfølging, veiledning og kurs/opplæring
• Lønnskompensasjon den perioden en av fosterforeldrene må være hjemme
• Utgiftsdekning 

Dersom du/dere ønsker å bli fosterhjem, eller kjenner noen som vurderer å bli det, ta kontakt! 
Ring tlf. 23 42 80 09 for en uforpliktende samtale eller send e-post til 
fosterhjemstjenesten@bfe.oslo.kommune.no

Mer informasjon om kurs og barn som trenger fosterhjem finner dere på www.fosterhjem.no/oslo 
Følg oss gjerne på Facebook og Instagram: Fosterhjemstjenesten i Oslo

 

 

 

 
Med kompetanse i alle ledd vil vi gi våre 

kunder effektive transport og 
logistikkløsninger av høy kvalitet 

www.nortransport.no 

Hansrudveien 8, 2336 STANGE 

Telefon: 62 58 86 00 

 
 

 

 

 

 
Med kompetanse i alle ledd vil vi gi våre 

kunder effektive transport og 
logistikkløsninger av høy kvalitet 

www.nortransport.no 

Hansrudveien 8, 2336 STANGE 

Telefon: 62 58 86 00 

 
 

Vi har lang erfaring med store og
små samlinger som høytidelige 

middager, konferanser og konserter.

Vårt kjøkken- og restaurantpersonale
står klare for å sestår klare for å servere deg og gjestene 

dine nydelig lokal mat i rolige og 
moderne omgivelser. 

A K E R S H U S

Asakvegen 154, 1924 Sørum
Tlf: 951 22 233 Åpningstider:	10-20	(18.00)

A K E R S H U S

A K E R S H U S

A K E R S H U S

A K E R S H U S

TLF	:	22	80	08	00	

www.armeringsservice.com

Bakkeveien 9A, 
1415 Oppegård

Tlf.: 66 99 21 33

Industriveien 25, 2020 Skedsmokorset
Tlf.: (+47) 22 88 45 40
Firmapost: firmapost@hesselbergtak.no
www.hesselbergtak.no

LØRENSKOG BYGGSERVICE AS

Tlf.: 950 66 252 | asle@lorenskogbygg.no
www.lørenskogbyggservice.no

Telefon: 63 90 21 35 | post@nvg.as
Eidsvollveien 830, 2170 Fenstad

               Følg oss på Facebook

Din ekspert på gulv 

Tlf. 64 92 92 10

NITSCHKE AS
Vollsveien 17B
Postboks 353, 1326 Lysaker
Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no
Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Independent member of BKR International
www.nitschke.no

WWW.NITSCHKE.NO

STATSAUTORISERTE	REVISORER	

www.heidenreich.no

www.aakreneisolering.no

Tlf: 958 66 250 | perilun@online.no

www.hydraulikkteknikk.no

Centec Norge AS
1383 Asker

Tlf: 66 75 81 60

A K E R S H U S

A K E R S H U S

Vindveggen	Arkitekter	A/S

www.vindveggen.no

Kolbotnv. 36, 1410 Kolbotn 
Tlf. 66 81 06 40    
www.nettec.no

METRO SENTER Entreprenørselskapet Johs Granås AS
2030 Nannestad, Tlf. 93 06 42 22

Vi takker alle annonsører for den flotte støtten!

A K E R S H U S

SALG  SERVICE MONTASJE DUKPORTER 
LASTESYSTEMER GARASJEPORTER INDUSTRIPORTER

30 års erfaring ! 
www.pipdrift.no   Tlf: 459 01 941 

Frøyavegen 3, 1920 Sørumsand
Tlf: 414 40 341 • trond@tekstpartner.no

www.takstpartner.no www.gassarmatur.no
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Blir jeg hørt denne gangen? Ser de meg? Ser de 

meg for den jeg er? Jeg tør ikke, gjemmer meg i et 

hjørne i håp om at de skal forstå at det jeg egentlig 

trenger er en klem og et «dette kommer til å gå 

bra». Men de ser på meg som vanskelig. En hard 

nøtt å knekke, fordi jeg ikke klarer å uttrykke de 

behovene jeg har. Jeg har fortalt meg selv i alle år 

at jeg ikke kan stole på noen. Det ingen forteller 

meg, er at jeg vil ha vansker for å stole på at noen 

er der for meg i fremtiden. Jeg lærer meg derfor 

til å klare meg selv, fikse ting alene, og ikke dele 

følelsene mine med noen. Det er farlig, tenker jeg. 

Sårbarhet er farlig.

Jeg tenker på alle disse barna som lever i konstant 

alarmberedskap. Indre uro, og tanker som skaper 

kaos i et lite barns hode. «Når må jeg flytte herfra? 

Jeg vil ikke knytte meg til disse nye personene, 

fordi jeg kommer til å bli flyttet uansett». Hvem 

kan de egentlig stole på, når systemet ikke klarer 

å skape en varig løsning for dem? Og hvis de er 

så heldige at de får en varig løsning; hvem skal ta 

ansvaret for å sørge for at barnet får stabilitet og 

ro? At de kan være som alle andre barn, uten å 

føle seg så veldig annerledes. Ligger alt ansvaret 

på fosterforeldrene, er det barneverntjenesten 

som har ansvaret eller er det departementet som 

utreder nye lover? Eller er det en kombinasjon av 

alle disse instansene? Det som er viktig, er at vi må 

skape et godt samarbeid innad i etatene, og på 

tvers, til det beste for barna. For det er de vi vil ta 

vare på. Det er de vi vil sørge for at får best mulig 

utgangspunkt for å klare seg i fremtiden. Vi har et 

felles ansvar, og det er å finne løsninger som gag-

ner barnets beste. For det er det som skal være 

det overordnede målet i alle tiltak som gjelder barn 

i barnevernet.

Så hvordan kan vi da sørge for at barna blir ivare-

tatt på best mulig måte, når vedtak tas på vegne 

av dem? EMD-dommene presser på norsk barne-

vern at tilbakeføring alltid skal være et mål, og 

media presser på med negative saker om barne-

vernet til hele Norges befolkning? En biologisk 

mor fortalte sin historie til NRK i våres, og fortalte 

om at gutten hennes på fem år ble tilbakeført mot 

hennes vilje. Når selv biologiske foreldre ikke blir 

hørt i saker som angår deres egne barn; hvor har 

da norsk barnevern sitt fokus?

Det raser i hodet. Jeg tenker på alle disse barna 

som må forholde seg til alle disse menneskene. 

Tilknytninger blir brutt gjentatte ganger, og de blir 

stille. Tør ikke si noe nå. For hvem vil egentlig høre 

på meg? Håpet mitt er at disse barna blir lyttet til 

- at de ikke er redde for å si ifra hva de egentlig øn-

sker og vil. Og at de blir rustede barn og ungdom, 

som tør å si i fra og stå opp for sitt eget fremtidige 

selv.

Ser du meg?

–FORFATTEREN–

|  HEIDI ÅSHEIM. Jeg var ett 

år da jeg kom i fosterhjem. 

Nå er jeg 22 år og studerer 

barnevern ved Universitetet i 

Sørøst-Norge.

  – PÅ INNSIDEN MED HEIDI – 
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– PORTRETT –

– Kjærlighet er tykkere enn blod! Fosterforeldrene mine bidro til å gjøre livet mitt til en 

solskinnshistorie. Fosterforeldre og Norsk Fosterhjemsforening fortjener all ære. De står 

på hodet for å redde sårbare, traumefylte barn i en jungel av byråkrati og utfordringer, 

sier Stian Antonsen (38).

Tekst og foto: Ingunn Larsen

Stian er ambassadør for Norsk Fosterhjemsforening: 

– Fostermor er hjertet i familien min

Stian har blitt ambassadør for Norsk 

Fosterhjemsforening, og taler vår 

sak. Nå byr han på sin historie til 

medlemmene i foreningen. 

Livet har ikke alltid vært bra
– Det er mange som blir 

overrasket når jeg forteller at 

jeg var et barneverns barn som 

ble utsatt for omsorgssvikt av 

foreldre som ruset seg da jeg 

var liten, forteller den blide og 

samfunnsengasjerte mannen. 

Han har universitetsutdanning, er 

politisk aktiv og jobber som politisk 

rådgiver i SAIH - Studentenes og 

Akademikernes Internasjonale 

Hjelpefond. Stian smiler. Livet er bra. 

Slik var det ikke i Stians første leveår. 

Gråtende ettåring på 
politistasjonen
Som ettåring satt Stian med våt 

bleie på politistasjonen i Stavanger 

og gråt. Moren hans var ruset 

og hadde kollapset på gaten. 

Barnevernet ble koblet inn. 

– Selv om mamma helst ønsket 

å ta vare på meg selv, så ble det 

tidlig klart at hun trengte hjelp 

med omsorgsjobben. Jeg fikk et 

besøkshjem på landet allerede 

før episoden på politistasjonen. 

Besøkene der skulle bare være 

avlastning for mamma en gang i 

måneden, men besøkene ble stadig 

hyppigere og lengre fordi foreldene 

mine var ruset. Da jeg var to og et 

halvt år innså min biologiske mor 

at hun måtte gi slipp på meg, og 

jeg flyttet inn i besøkshjemmet 

permanent. Det ble mitt fosterhjem, 

forteller Stian.

Hang seg fast i benet til fostermor
Stian ble veldig 

raskt glad i 

fostermoren sin, 

men samtidig 

redd for å miste 

henne slik han 

hadde mistet sin 

biologiske mor. 

– Det 

resulterte i at jeg 

ble usikker bare fostermor gikk ut 

av fra kjøkkenet til badet. Jeg fulgte 

etter henne fra rom til rom, og kunne 

til og med henge meg fast i benet 

hennes. Hun fikk rett og slett ikke gå 

i fred. Jeg hadde atferdsproblemer 

og måtte ha støttekontakt på 

skolen. Gradvis ble jeg tryggere og 

tilknytningsproblemene slapp taket, 

forklarer Stian. 

Samvær var skummelt
Han grudde seg så veldig til det 

påkrevde samværet til biologiske 

foreldre fire ganger i året, at 

han kastet opp av nervøsitet 

både før og etter samværet. 

Samværsrettighetene til biologiske 

foreldre er ofte ikke til barnets 

beste, og Norge har blitt dømt 

mange ganger i Den Europeiske 

Menneskerettighetsdomstolen. 

– Det kunne ikke ha vært enkelt 

for fosterforeldrene mine å vite hva 

de skulle si eller gjøre. Hvor mye de 

skulle fortelle meg om de biologiske 

foreldrene mine, hvordan de skulle 

håndtere den 

utagerende 

oppførselen 

min og det 

store behovet 

jeg hadde for 

trygghet og 

tålmodighet. 

Å være 

fosterforeldre 

må være ekstremt krevende. 

Kanskje den mest komplekse 

omsorgsjobben i samfunnet, 

mener Stian som ikke får fullrost 

fosterforeldrene nok.  

Norsk Fosterhjemsforening bistår
Stian får støtte av generalsekretær 

Tone Granaas i Norsk 

Fosterhjemsforening. 

–Historien til Stian er dessverre 

ikke uvanlig. Alle er enige om at det 

er bedre for barn som ikke kan bo 

hos egne foreldre, å bo i fosterhjem 

framfor institusjon. Fosterforeldre 

tar seg av de mest sårbare barna 

i samfunnet vårt fordi de ønsker å 

gjøre en forskjell og tilby barna et 

bedre liv. Svært få er klar over hvor 

“Jeg ble usikker bare 
fostermor gikk ut av fra 
kjøkkenet til badet „



– LEDER –
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krevende dette oppdraget er, og de 

får for lite informasjon og opplæring 

når de påtar seg oppdraget, sier hun 

og legger til at det er derfor Norsk 

Fosterhjem jobber for å sikre trygge 

og forutsigbare rammer for både 

voksne og barn i fosterhjem. 

– Fosterhjem er ikke en 

oppholdsplass. De skal hjelpe til i 

en rehabiliteringsprosess og rette 

opp en begynnende skjevutvikling 

og det er et svært krevende 

omsorgsoppdrag. 

Barn i fosterhjem 

har dårlig 

rettssikkerhet, og 

fosterforeldrene 

har ikke 

rettigheter til å stå 

opp for barnet. 

De har ikke noe klageorgan de kan 

henvende seg til dersom de mener 

at barnevernet eller kommunen tar 

avgjørelser som ikke er til barnets 

beste. Derfor trenger de å ha en 

sterk interesseorganisasjon i ryggen. 

Vi setter veldig pris på at eksterne 

ressurser som Stian blir med og 

løfter saken vår, sier Granaas. 

Takker Stian
Tone Granaas takker Stian for at 

han har blitt ambassadør for Norsk 

Fosterhjemsforening. 

– Det betyr mye for spesielt 

barn og ungdom i foreningen å ha 

en så flott rollefigur å se opp til. Vi 

takker Stian på det varmeste for 

at han stiller opp, er talsperson og 

engasjerer seg for fosterhjemmene i 

Norge, avslutter Granaas. 

Stian selv setter stor pris på 

ambassadøroppdraget. 

– Det er en ære og en fantastisk 

mulighet for meg til å gi noe 

tilbake til fosterhjemsomsorgen 

etter all kjærligheten jeg fikk 

av mine fosterforeldre. Norsk 

Fosterhjemsforening gjør en 

fantastisk jobb og tar et stort 

samfunnsansvar, sier vår nye 

ambassadør. 

“Det er en ære og en fantastisk 
mulighet for meg til å gi noe 
tilbake til fosterhjemsomsorgen„

– Det er mange som blir overrasket når jeg forteller at jeg var et barnevernsbarn som ble utsatt for omsorgssvikt av foreldre 
som ruset seg da jeg var liten, forteller Stian Antonsen som er ny ambassadør i Fosterhjemsforeningen.
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– ADRESSER –

FYLKESFORENINGER

REGION NORD
Regionsansvarlig
Helle Christensen
Mobil: 918 27 016
E-post: helly-c@online.no

FINNMARK
Trine Stav Rushfeldt
Mobil: 970 41 710
Epost: finnmark@fosterhjemsforening.no

TROMS
Helle Christensen
Mobil: 918 27 016
troms@fosterhjemsforening.no

NORDLAND
Rina Nicolaisen
Mobil: 952 35 808
E-post: nordland@fosterhjemsforening.no

REGION MIDT-NORGE
Regionsansvarlig
Stig Christophersen
Mobil: 934 18 957
E-post: stich2@online.no

NORD-TRØNDELAG
Tone Kolås
Mobil: 926 26 776
nordtrondelag@fosterhjemsforening.no

SØR-TRØNDELAG
Thomas Dahl
Mobil: 938 00 794
sortrondelag@fosterhjemsforening.no

MØRE OG ROMSDAL
Heidi Lillebø Knardal
Mobil: 906 77 483
E-post: moreogromsdal@fosterhjemsforening.no

REGION VEST
Regionsansvarlig
Marianne Sollund
Mobil: 975 18 251
E-post: niutiu@hotmail.com

SOGN OG F]ORDANE
Julie Hammerseth Herstad
Mobil: 472 35 980
E-post: sognogfjordane@fosterhjemsforening.no

HORDALAND
Svein Erik Hamre
Mobil: 454 90 573
hordaland@fosterhjemsforening.no

ROGALAND
Linn Dræggevik
Mobil: 901 47 667
E-post: rogaland@fosterhjemsforening.no

REGION SØR
Regionsansvarlig
Merete Skaarud
Mobil: 975 89 945
E-post: mereteskaarud@gmail.com

AGDER
Isabel Nymo
Mobil: 920 58 676
E-post: agder@fosterhjemsforening.no

VESTFOLD OG TELEMARK
Stig Christophersen
Mobil: 934 18 957
E-post: vtf@fosterhjemsforening.no

REGION ØST
Regionsansvarlig
Inge Kirknes
Mobil: 486 06 724
E-post: ingekirknes@gmail.com

OPPLAND
Heidi Sæthren
Mobil: 404 02 563
E-post: oppland@fosterhjemsforening.no

HEDEMARK
Anne-Birgitte Løvlien
Mobil: 978 72 926
E-post: hedmark@fosterhjemsforening.no

AKERSHUS
Hanne Nerland
Mobil: 990 27 030
E-post: akershus@fosterhjemsforening.no

VIKEN
Frode Aker-Bjørke
Mobil: 993 59 046
E-post: viken@fosterhjemsforening.no

FYLKESKONTORET  
VIKEN
Tor Sørnes veg 19, Inngang A
1523 Moss

OSLO
Hilde Nyman
Mobil: 470 34 566
E-post: oslo@fosterhjemsforening.no

– KALENDER –

Finnmark:
September: Ungdomssamling med samisk fokus

Oktober: Familiesamling med konsert, faglig foredrag 

og ulike aktiviteter

Høst: lotteri med mange fine premier

Hordaland:
September: Familiedag

Rogaland:
September: Kurshelg

Sogn og Fjordane:
September: Familiedag

Trøndelag-Sør:
September: Familiesamling

Vestfold og Telemark:
September: Lunsjtreff, Familiedag, Høsttur til Solstua 

og Familiedag «Høyt og lavt»

Viken:
September: Aktivitetsdag i klatrepark

Sentralt:
26.-27. september: Fosterhjemskonferansen 2022

22.-23. oktober: Ledersamling 2022
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– NYTT FRA FYLKENE –

Finnmark

Vi i Finnmark planlegger nå for Ungdomssamling 
med samisk fokus i Alta i september. Det blir konsert, 
klatrepark, doudji og masse sosialt samvær. 

I oktober skal vi ha Familiesamling med konsert 
med rOlfFa, faglig foredrag, ulike aktiviteter, tur i 
Nordlysbadet og tid til sosialt samvær. Det er Lisbeth-
Louise og Marianne Borgen som skal snakke om temaet 
“De gjør noe med oss!” for oss voksne + ungdommer 
fra 15 år hvis de vil være med. Barn og ungdommer skal 
få ha ulike aktiviteter, blant annet lage doudji, kino og 
basseng. Gi beskjed på epost om du vil melde deg/dere 
på, frist 25. september.

Vi har til våre arrangementer invitert fosterfamilier fra 
flere fylker, men vil gjerne nå ut til enda flere  spesielt 
fosterfamilier med samisk tilknytning. Så ta gjerne 
kontakt med oss. Vi er med i prosjektet “Et hjem, to 
kulturer” og prøver derfor å favne litt av det samiske i 
flere av våre arrangement. 

Det blir også i høst et lotteri med mange fine premier 
sponset av private + næringslivet i Finnmark. Vi 
opplever at det er stort engasjement i næringslivet for 
å støtte oss med gevinster etc. Det er mange som er 
imponert over innsatsen vår og vi opplever å ha “gode 
ord på oss!” Må bare skryte her og fortelle at vi med 
sponsing og et styremedlems syinnsats har fått laget 
luhkkaer til styret! 

Jobb opp mot kommunene, barnevernstjenesten og 
Bufetat har vi jevnlig. Sammen med Bufetat har vi 
flere planer framover. Det er også viktig for oss med 
et samarbeid med fosterhjemsforeningen i Troms og 
Nordland + alle dere andre. 

Det jobbes aktivt med å beholde betalende medlemmer. 
Vi tar direkte kontakt både via epost og sms/messenger. 
Vi bruker Facebook aktivt + epost og sms/messenger til 
medlemmer ved ulike arrangement/aktiviteter. 

Vi har store avstander og det er dyrt å reise innad i 
fylket. Vi prøver derfor å få til ulike arrangement flere 
steder i fylket jevnlig gjennom året. Vi prøver å få hjelp 
av medlemmer til å arrangere lokale treff. Vi har bl.a. hatt:

 � Adventstreff med baking
 � Bowling- og pizzatreff
 � Grilling og lek ute
 � Badedag
 � Paintballtreff
 � Hundekjøring
 � Besøkt Sami Siida

Hilsen oss i styret i Finnmark

Dette er noe vi har tenkt å gjøre lenge å endelig ble det 

en realitet. Rollup ble bestilt, flyers ble laget, karameller 

og drops ble også klar til den første helga i juli. Det å 

få nok folk til å stå på stand midt i ferien ordnet seg 

rimelig greit, men så er jo vi fosterforeldre positive i 

utgangspunktet så da var alt klart.

Fint vær ble det og masse folk kom, flyers og karameller 

ble godt mottatt og folk var nysgjerrige på hva vi drev 

med så mang en god samtale ble avholdt.

Sommerbyen Skudesnes besøker vi gjerne igjen 

Rogaland

Norsk Fosterhjemsforening Rogaland har stått på stand 
på Skudefestivalen! 
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– NYTT FRA FYLKENE –

Trøndelag sør

26. juni i år arrangerte vi familiesamling for alle våre 

medlemmer på Rypetoppen Adventurepark, som ligger 

i Meråker, like ved svenskegrensa. Rypetoppen er en 

klatrepark med løyper både i trær og fjell, som passer 

alle fra ett til hundre år. Løypene er i forskjellige høyder 

og vanskelighetsgrader, og inkluderer mange zip-liner. 

Parken ligger idyllisk til i naturskjønne omgivelser med 

skog, fjell og vann på alle kanter. 

Det ble en fantastisk dag, der mange fikk utfordret 

både høydeskrekk og klatreferdigheter. Det var også 

muligheter for å prøve kanopadling og SUP, noe som 

fristet flere i det fine været. Det var særdeles varmt 

og selv om tordenskyene etter hvert truet, unngikk vi 

regnet. Underveis ble det felles matpause med grilling 

under trærne, og det er alltid trivelig å skravle litt med 

gamle og nye bekjentskaper. Bortimot 100 medlemmer 

deltok! Etter en lang, «nedstengt» periode er det godt 

være i gang igjen og folk setter pris på anledninger 

der vi kan treffe hverandre. Tilbakemeldingene fra 

medlemmene våre var udelt positive, så lignende 

arrangement blir garantert gjentatt. 

Styret i Norsk Fosterhjemsforening Trøndelag Sør 

Familiesamling på Rypetoppen med Norsk 
Fosterhjemsforening Trøndelag Sør

Det ble en fantastisk dag, der mange fikk utfordret både høydeskrekk og klatreferdigheter.
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Siste nytt fra det interesse-
politiske hjørnet 
Nye reformer og mange endringer på barnevernsområdet, hvor kommuner gis stadig mer 

ansvar, gjør oss bekymret for fosterhjemsomsorgen. I vårt interessepolitiske arbeid gjør vi 

noe med dette; vi løfter bekymringer og ansvarliggjør politikerne og andre aktører. Vi ber 

om endring og garantier for ivaretagelse av barnets og fosterfamiliens behov.

Takk for at du er medlem, derved er du med å påvirke politikerne!

Av fagansvarlig Marianne Oftedahl

Generalsekretær Tone Granaas og stortings representant Abid Raja i dialog etter 
debatten.

Representanter fra OBF, leder Merete 
Løland, Karola fra foreningen og Tage 
Pettersen, stortingsrepresentant. 

Deltagere i debattpanelet, med repre-
sentanter fra landsforening for barnev-
ernsbarn, forsker fra universitetet, 
representant fra Barneombud og advo-
katstanden. 

Norsk Fosterhjemsforening taler 
barnas sak på Arendalsuka 
Vår generalsekretær Tone Granaas 

var til stede på Bufdir sitt arrange-

ment under Arendalsuka- og deltok 

i den store Barneverndebatten. 

Fosterhjemmene må rigges og 

anerkjennes som et komplekst 

omsorgs- og rehabiliteringsoppdrag 

understreket Tone, og påpekte at 

fosterhjem ikke må bære den øko-

nomiske eller juridiske risikoen for et 

fosterhjemsoppdrag. Her i politisk 

debatt med flere representanter  

-blant annet stortingsrepresentant  

Abid Raja som selv har personlig 

erfaring med å være fosterfar. 

   

Foreningen stilte opp på flere 

arrange menter under Arendalsuka: 

Organisasjonen for barnevern-

foreldre (OBF) organiserte på 

Arendals uka en debatt som het: 

Barn i fosterhjem – hvordan få til 

et godt samarbeid, hvor prosjekt-

medarbeider i Norsk Fosterhjems-

forening Karola Spone stilte på 

vegne av Brobyggerprogrammet, 

et prosjekt tilhørende Norsk Foster-

hjemsforening i samarbeid med 

OBF.

Her vil vi gi deg en rask opp-

datering om noen av våre 

aktiviteter innen påvirknings-

arbeidet vårt den siste tiden:

– PÅVIRKNINGSARBEID –
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Kommunevalget 2023 
Det er kommunene som har ansvar 

for forsvarlige forhold for barna som 

bor i fosterhjem. Dette er kommune-

politikernes ansvar. Et aktuelt 

spørsmål er om kommunepolitikerne 

er bevisst dette ansvaret: det fordrer 

våkenhet om tilstanden i kommu-

nens oppfølging av barneverns-

arbeidet og prioritering av barnevern 

i kommunens budsjett. Her er det 

som kjent ofte en drakamp mellom 

prioritering av ulike viktige grupper, 

og harde prioriteringer. Det fore-

stående kommunevalget må være et 

valg hvor man er tydelig på å prior-

itere og verne om samfunnets mest 

utsatte barn, og fosterfamiliene - de 

som utfører samfunnets viktigste 

oppdrag. 

Foreningen forbereder nå innsatsen 

for å nå kommunepolitikerne rundt i 

Norges land, og vil arbeide sentralt 

og lokalt, gjennom våre dyktige 

tillitsvalgte i ulike fylkeslag i hele 

Norge. Foreningen har laget innspill 

til partiprogram som skal sendes 

alle politiske partier, og som legges 

ut på vår hjemmeside. Politikere 

trenger voksenopplæring med 

hensyn til barn i fosterhjem og den 

innsats og de tiltak fosterhjemmene 

trenger. De færreste som ikke selv 

har erfaring med dette feltet, er 

klar over hvilken stor og krevende 

oppgave det er å være fosterhjem, 

og hvor viktig det er å gi god 

oppfølging og tilstrekkelige ressurser 

i fosterhjemmet for å sikre barn i 

fosterhjem gode oppvekstvilkår. 

Våre dyktige tillitsvalgte vil bli kurset 

i lokal påvirkning fra sentralt hold for 

å gjøre fremstøt overfor kommune-

politikere. Dere med lemmer opp-

fordres også til å ta kontakt med deres 

kommune politikere og be om at de 

sørger for å ivareta barn i foster hjem 

som kommunen har ansvar for, og å 

sørge for tilstrekkelig bevilgning og 

opp følging. Det er her snakk om å gi 

voksen opplæring til politikerne slik at 

de forstår hvilket ansvar de har. I den 

anledning vil vi også informere dere 

om at kommune styret skal motta en 

rapport om status fra barnevernet, 

slik at kommunenes ledelse og poli-

tikere er godt informert om hvordan 

det står til. Dette er en rapport som 

også skal være tilgjengelig for andre 

interesserte. 

– PÅVIRKNINGSARBEID –

Under vignetten «Interessepolitikk» i Fosterhjems kontakt, vil du 

finne informasjon om de viktigste sakene som vi arbeider med. 

Påvirk nings arbeid, eller lobbyarbeid, rettet mot regjering og 

Storting, er et stort arbeids  område for foreningen. Det er derfor 

viktig å gi informasjon om dette gjennom Fosterhjems kontakt.

– PÅVIRKNING AV MYNDIGHETENE –
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Åpning av masterutdanning på 
VID august 2022
Det er en milepæl i satsing på økt 

kompetanse i barnevernet at mas-

terutdanning i barnevern nå starter 

opp. VID vitenskapelige høgskole 

markerte oppstart av sine to mas-

terprogram innen barnevern ved å 

invitere Barneminister Toppe samt 

Norsk Fosterhjemsforening, organ-

isasjonen for barnevern foreldre 

(OBF) og FO i det vi alle anses  

som viktige samarbeidspartnere. 

Landsforeningen for barnevernsbarn 

var invitert, men kunne ikke stille. 

Fra Fosterhjemsforeningens side 

understreket vi i vår gratulasjonstale 

viktigheten av at barn i fosterhjem 

og fosterhjemmene møter kvalifisert 

hjelp og oppfølging fra barnevern-

tjenestene, og at master utdanningen 

vil være et viktig bidrag i økt kvalitet 

i tjenestene. 

– PÅVIRKNINGSARBEID –

Barneminister Toppe ( til høyre i sort)
åpnet masterutdanningen på VID, 
omkranset av representanter fra fakultet, 
og ulike foreninger og fagorganisasjonen 
FO. Fagansvarlig Marianne Oftedahl i 
foreningen til venstre på bildet. 

Stortingspolitikere – det er på 
høy tid å sikre tjenestepensjon 
for frikjøpte fosterhjem!
Foreningen har på ny sendt brev til 

flere komiteer på Stortinget for å på-

peke at veldig mange fosterforeldre 

i dag er frikjøpt for å ivareta foster-

barnas behov, men de blir ikke kom-

pensert gjennom tjenestepensjons-

ordninger siden de er å anse som 

frilansere, og faller utenfor gjeldende 

lovgivning som gir slike rettigheter. I 

brevet stiller vi følgende spørsmål til 

stortingspolitikerne: 

Hva gjør at fosterforeldre – de som 
tar på seg et av samfunnets viktigste 
oppdrag for utsatte barn – skal 
være de mest usikrede og dårligst 
ivaretatte omsorgsarbeidere? 

Vi følger opp saken og samarbeider i 

den anledning med ulike fagforbund 

og foreninger. 

Fosterhjemskonferansen
Fosterhjemskonferansen ble avholdt 

i Oslo som en hybrid konferanse 

hvor man kan delta både digitalt 

og fysisk. Alle som deltar på kon-

feransen, om de er medlemmer 

eller ikke, får tilgang til opptak i 

to uker etter konferansen. Med-

lemmene våre får tilgang hele året 

via nettsidene våre. På program-

met står åpning av konferansen av 

barneminister Toppe, og innlegg av 

barneminister Inga Bejer Engh, i til-

legg til et spennende program hvor 

blant annet general sekretær Tone 

Granaas skal legge frem viktige funn 

fra fosterhjems undersøkelsen, og 

professor Marit Skivenes, leder av 

Barnevern utvalget, skal fortelle om 

arbeid for å ivareta rettssikkerhet for 

barn i barnevernet. Konferansen er 

en viktig del av foreningens arbeid 

for å sette søkelys på fosterhjems-

omsorgen og utfordringer som må 

tas tak i. 

Møte med Bufdir og 
departementet for å presentere 
Fosterhjemsundersøkelsen 2022
Det er viktig at fagmyndighetene 

som setter kursen for fosterhjems-

omsorgen fremover, er godt kjent 

med det landskapet foster familiene 

opplever, og som avdekkes i 

Fosterhjems undersøkelsen. Vi har 

derfor tatt initiativ til møter med 

både Bufdir og Barne- og Familie-

departementet hvor vi presenterer 

funnene. Vi opplever at det er stor in-

teresse for undersøkelsen fra myndig-

hetenes side. Den er jo også unik 

når så mye som 1300 fosterhjem har 

respondert, og hele 162 ungdommer. 

Undersøkelsen gir viktige føringer for 

å bedre forstå, blant annet hva som 

skal til av endringer for å rekruttere 

fosterhjem, og for å forhindre mange 

ikke planlagte flyttinger

Økte utgifter for fosterhjem 
krever tiltak
Foreningen har fremsatt krav om 

økning av satsene til utgiftsdekning 

som fosterfamilier mottar. I eget 

brev stilet til Bufdir, Barne- og 

Familie- departementet og KS har 

foreningen bedt om at det snar-

est må skje en økning i utgifts-

dekningen og sats for kjøregodt-

gjørelsen grunnet de store økning 

i strøm, mat, og drivstoffkostnader 

mm. Vi vi vil komme tilbake så snart 

vi har mer informasjon i saken. 
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                                 Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjemsforening 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.

Rådgivningstelefonen har fått 

spørsmål omkring sakkyndige i 

barnevernssaker, - om foster foreldre 

(og/eller barneverntjenesten) kan 

klage på den sakkyndige, og til 

hvilken klageinstans?

En sakkyndig er en person som i 

kraft av utdanning, oppøvde ferdig-

heter eller erfaring forventes å ha 

kunnskap på et spesifikt fagområde 

ut over det som kan regnes som 

allmennkunnskap, og tilstrekkelig 

til at systemet, offisielt/ rettslig, 

har tillit til den sakkyndiges faglig 

funderte mening om et forhold eller 

faktum innen sitt ekspertområde. 

Sakkyndige i barnevernssaker er i 

all hovedsak psykologer med klinisk 

praksis med barn, eller leger med 

spesialitet i barnepsykiatri. Øvrige 

yrkesgrupper, som barneverns-

pedagoger og sosionomer med 

spesiell kompetanse på området 

barn, ungdom og familier benyttes 

i begrenset grad. Den faktiske ut-

formingen av rollen som sakkyndig 

i barnevernssaker baserer seg på de 

vurderingstemaer som følger av Lov 

om barneverntjenester. Det forut-

settes at sakkyndig kjenner lovens 

innhold og intensjon. Sakene dreier 

seg om klargjøring av barnets behov, 

relevante kontekstuelle forhold eller 

hendelser og foreldrenes omsorgs-

kompetanse, og sannsynlige 

effekter av tiltak og inngrep for å 

forbedre barnets 

situasjon.

En sakkyndig 

utfører arbeid 

på oppdrag fra 

foreldrene eller 

den kommu-

nale barnevern-

tjenesten, eller 

opptrer på vegne av en nøytral 

instans (fylkesnemnd eller domstol) 

og er oppnevnt. 

Generelt gjelder at den sakkyndige 

som forespørres gis anledning til å 

sette seg inn i de problem stillingene 

saken reiser før hen eventuelt enga-

sjeres eller mottar oppnevning. Det 

kan besluttes å benytte sakkyndig 

på et hvilket som helst stadium i 

en barnevernssak ut fra de opp-

lysninger som foreligger i saken. 

Som et ledd i kvalitetssikring av 

barnesakkyndige er det etablert 

et sentralt register for sakkyndige 

i barne- og familiesaker. For å bli 

oppført i registret kreves det at 

den sakkyndige har gjennomført et 

opplæringsprogram for barne faglig 

sakkyndighets-

arbeid, det vil 

si saker etter 

barnelov og 

barnevern lov. 

Det er Norsk 

Psykologforening 

som adminis-

trerer registret 

etter opp-

drag fra Barne- og likestillings-

departementet. Det er ingen spesi-

fikke formelle krav for å bli engasjert 

eller oppnevnt som sakkyndig i 

noen ledd av beslutningsprosessen, 

selv om formelle utdanningskriterier 

vil være en del av vurderingen av 

den sakkyndige faktiske kompetanse. 

Veiledende retningslinjer for sak-

kyndig arbeid i barnevernssaker for 

barneverntjenesten, fylkesnemnda 

og domstolen finner du mer om her; 

Klage på den sakkyndige i 
barnevernssaker som føres for 
nemnd og domstol

– SPØR RÅDGIVER –

Av Karola Spone, rådgiver på rådgivningstelefonen

“Fosterforeldre 
har normalt ikke 
partsrettigheter i 
barneverns saken.„
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                                 Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjemsforening 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.    Ønsker du å snakke med noen om situasjonen du står i? Ta kontakt med våre frivillige 

likepersoner! De er gode samtalepartnere med egen erfaring fra fosterhjemsområdet, og 
de har taushetsplikt. Sjekk ut fosterhjemsforening.no/hjelp-og-rad 

Har du litt mer kompliserte spørsmål av faglig karakter kan du kontakte rådgiverne 
våre. De er tilgjengelige for våre medlemmer hver torsdag mellom kl. 9-15. Send inn din 
henvendelse på nettsiden vår https://www.fosterhjemsforening.no/radgivningstjenesten/

https://www.regjeringen.no/no/do-

kumenter/veiledende-retningslinjer-

for-sakkyndig-/id586792/

En sakkyndig skal ta hensyn til og 

gjøre vurdering på hva som anses 

som barnets beste i sin fremgangs-

måte og metode. For eksempel om 

fosterforeldrene vurderer at barnet 

bør få mer tid/ varsel for å forberede 

barnet før samtale med den sak-

kyndige. Så skal det legges til at den 

sakkyndige ofte har begrenset tid 

for arbeidet sitt med gitte frister. 

Barnets beste skal alltid gå foran. 

Fosterhjem bør fremme barnets 

stemme ved å gi beskjed til den 

sakkyndige om hva de vurderer som 

mest hensiktsmessig for barnet, hva 

gjelder tidspunkt for samtale og 

forberedelsestid for barnet.

Fosterforeldre har normalt ikke 

partsrettigheter i barnevernssaken. 

Hvordan kan de da formidle sin 

eventuelle misnøye med den 

sakkyndige? Fosterforeldre kan 

klage på den sakkyndige på selv-

stendig grunnlag. Skriv en kortfattet 

redegjørelse om det du vil klage på. 

Beskriv på hvilken måte du mener 

at den sakkyndige har opptrådt, 

metode og fremgangsmåte i sitt 

arbeid. Fagetisk råds hjemmeside 

gir rettledning på hva en klage bør 

inneholde. https://www.psykolog-

foreningen.no/publikum/klage-paa-

psykolog/klage-til-psykologforenin-

gens-fagetiske-raad. 

Klagen fremsettes skriftlig til Fagetisk 

Råd, Norsk psykologforening, Post-

boks 419 Sentrum, 0103 Oslo. 

Fosterhjem kan søke informasjon og 

hjelp til å utforme klagen fra barne-

verntjenesten som har omsorgen for 

barnet, eller hos Pasient- og bruker-

ombudet. 

Klager har ikke anledning til å klage 

på den sakkyndiges konklusjon eller 

uenighet knyttet til den sakkyndiges 

vurderinger. En sakkyndigs vur-

deringer og konklusjon kan føles 

feil eller urettferdig i de tilfellene 

hvor de involverte ikke føler at den 

sakkyndige har klart å ta deres pers-

pektiv i saken. 

Norsk Psykologforenings fagetiske 

utvalg mottar årlig klager (mellom 

30 og 70) fra involverte i sakkyndige 

utredninger.  Utvalget oppfordrer 

involverte til å uttrykke sin misnøye, 

for at de sakkyndige skal kunne lære 

av sitt arbeid og hvordan det opp-

leves av de involverte. 

Fagetisk utvalg er opptatt av at 

klager og den sakkyndige bør få en 

dialog om klagers opplevelse av den 

sakkyndige. Fagetisk råd veileder 

sakkyndige i å være lydhøre for 

andres opplevelse av dem og deres 

fremgangsmåte.

– SPØR RÅDGIVER –

Barne- og likestillingsdepartementet har utviklet en veileder for sakkyndig arbeid i barnevernsaker.
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– AKTUELT –

Ekspertens gode råd

– For mange barn, foreldre og 

foster foreldre er økt samvær posi-

tivt. Samtidig har det blitt viktigere 

enn noen gang og fokusere på 

samarbeidet mellom de voksne 

rundt barnet. Dersom det eksisterer 

en liten grad av tillit eller samarbeid, 

og relasjonen mellom de voksne ikke 

er god, kan økningen i samværs-

omfang være skadelig. Å hindre 

lojalitetskonflikter for barnet, krever 

at de voksne kjenner hverandre og 

stoler på hverandre til en viss grad. 

Det er viktig at alle i fosterhjems-

omsorgen setter søkelys på å skape 

gode relasjoner mellom de voksne, 

og med barnet selv. Fosterhjems-

foreningens Brobyggerprogram 

RAUSHET har likepersoner og 

verktøy som gjør partene bedre på 

dette, sier Yngve Cappelen. 

Han er tett på mange foster familier 

i sin stilling som rådgiver og bro-

bygger. Yngve er utdannet barne-

vernspedagog, og har flere års 

erfaring som barnevernsleder. Det er 

en bakgrunn som gjør han særdeles 

godt rustet til å bistå med blant annet 

med vanskelige samværsaker. 

Anbefaler medlemsfordeler
– Medlemmene bør benytte 

seg av medlemsfordelene. Ring 

rådgivnings telefonen og snakk med 

oss. Vi gir faglig veiledning, opp-

fordrer Ynge. Han får ofte spørsmål 

om økonomi, grunnstøtte, frikjøp, 

samarbeidsproblemer med barne-

vernet, søknader, samvær, saks-

behandlerproblemer med mangel på 

annerkjennelse. 

– Medlemmene kan også snakke 

med lokale, godt kursede like-

personer i fylkesforeningen. De kan 

delta på brobyggerkurs som finnes 

på våre nettsider. Der er det også en 

såkalt FAQ med ofte stilte spørsmål. 

Ikke minst gir det lokale nettverket 

i fylkesforeningene en fantastisk 

mulighet for både foreldre og barn i 

fosterhjem til å møte likesinnede. Å 

benytte seg av medlemsfordelene 

gjør en bedre rustet til å kunne leve 

godt sammen i en fosterfamilie, 

mener Yngve. 

Blir hørt av politikere og av 
barnevernet
– Norsk Fosterhjemsforening er en 

bruker- og interesseorganisasjon 

med en sterk stemme mot myndig-

hetene og fagfolk i barneverns-

tjenesten. Vi jobber for å bedre hele 

fosterhjemsomsorgen, men først og 

fremst jobber vi for de mest sårbare 

barna, forklarer Cappelen. 

– Etter dommene i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, ser vi 

en økning i hyppighet og lengde av samvær mellom barn i fosterhjem og 

deres foreldre, sier Ynge Cappelen i Norsk Fosterhjemsforening. 

Tekst og foto: Ingunn Larsen 

Kontakt rådgivningstjenesten!
Torsdager kl. 9-15.

Telefon 465 00 847

Epost raadgiver@fosterhjemsforening.no

– Det er viktig at alle i fosterhjemsomsorgen setter søkelys på å skape gode relas-
joner mellom de voksne, og med barnet selv, sier Yngve Cappelen i Norsk Foster-
hjemsforening.
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– AKTUELT –

Prosjekteier: Norsk Fosterhjems-

forening

Prosjektledelse: Diakonhjemmet Omsorg 

Steg, prosjektleder Hanne Fosser og 

prosjekt medarbeider Cecilie Fjelltun

Øvrige bidragsyter er Mari Bræin, 

faglig leder og psykolog spesialist på 

Senter for Stress og Traume psykologi. 

Landsforeningen for barnevernsbarn og 

Organisasjonen for barnevernsforeldre 

inviteres til referansegruppe for bruker-

perspektivene. 

Finansiering: Stiftelsen DAM Helse

Prosjektets målsettinger
 � Bidra til bedre psykososiale helse-

faglige begrunnelser og doku-

mentasjon på fosterbarns stress-

relaterte reaksjoner på samvær

 � Bidra til bedre medvirkning og 

deltagelse for fosterbarn i samvær-

spørsmål

 � Ivareta og bringe inn foster-

foreldrenes og foreldrenes pers-

pektiver på samværsreaksjoner

 � Bidra til å redusere risiko for 

negative konsekvenser for barnets 

trygg het, helse og livskvalitet

Samvær benyttes for å ivareta og 

videreutvikle relasjonen mellom 

foster barn og foreldre etter omsorgs-

overtakelse. Høsten 2021 kom Oslo 

Met med resultatene fra undersøkelsen 

«Samvær etter omsorgs overtakelse – 

en undersøkelse av praksis fra fylkes-

nemnder og lagmannsretter», og 

oppsummerte med at det fastsettes 

mye mer samvær mellom foreldre og 

barn enn det som var vanlig før dom-

mene i den europeiske menneske-

rettighetsdomstolen (EMD).

Samvær fungerer for det meste etter 

intensjonene, men i økende grad er 

samværsreaksjoner et tema som er 

krevende å håndtere, både for foster-

foreldre, barneverntjenester men også 

foreldre. Alle parter har ulike roller, og i 

sentrum står barnet med sine reaksjoner, 

men ofte med manglende stemme 

utover at adferden også er et språk.

Når barn har stressrelaterte reaksjoner 

på samvær, kan det være uttrykk som 

ikke uten videre kan rett oversettes, 

tolkes og forstås. Det er et komplekst 

tema, hvor både foreldre og foster-

foreldre blir påvirket og potensielt 

påvirker reaksjonene. 

Stressrelaterte samværsreaksjoner 

skal ikke ignoreres og forklares med 

normalitet. De skal heller ikke uten 

videre kategoriseres som uttrykk og 

symptom på at samvær med forel-

dre er skadelig eller begrensende for 

utviklingen. Dagens praksis mangler et 

bredere forståelsesgrunnlag for barns 

smerteuttrykk i samværsammenheng 

og metoder for dette og hvilke be-

hov uttrykkene formidler. Et bredere 

forståelsesgrunnlag, vil kunne sette 

hjelpe apparatet i stand til å målrette 

oppfølgingen av de involverte i sam-

værene. 

Prosjektets hovedleveranse
 � Prosjektet skal utforske metoder 

som kan gjøre observasjoner mer 

gyldige og objektive og som kan 

bidra til bedre rettssikkerhet for 

barn som har livsbegrensende reak-

sjoner på samvær med foreldre. 

 � Prosjektet skal gjøre metodene 

digitalt tilgjengelig. Metoden skal 

innhold mulighet for fosterbarnet og 

trygt medvirke med sine opp levelser 

av samvær. 

Metodeutvikling for å utrede, begrunne og 
vurdere fosterbarns reaksjoner på samvær
Tekst: Hanne Fosser, Spesialrådgiver barnevern Diakonhjemmet Omsorg Steg

Prosjektleder Hanne Fosser 
er Spesialrådgiver barnevern 
ved Diakonhjemmet Omsorg 
Steg.

Mari Bræin, faglig leder 
og psykolog spesialist på 
Senter for Stress og Traume-
psykologi er bidragsyter til 
prosjektet.

Prosjektmedarbeider Cecilie 
Fjelltun, Diakonhjemmet 
Omsorg Steg.
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– NOTISER –
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Årets Fosterhjemsundersøkelse gir mye nyttig kunnskap. Både funn fra det 

fosterforeldre sier og det ungdom i fosterhjem sier.  Her vil vi dele noen av funnene i 

både stort og smått med deg. 

Små saker fra 
Fosterhjemsundersøkelsen 2022

VISSTE DU AT 

 � Vi ba respondentene i undersøkelsen gi sin 

barnevern tjeneste et terningkast på hvor fornøyd 

de var med sin omsorgskommune, og vi har 

synliggjort i vår rapport de kommunene som har 

fått score 4 eller bedre og som har 6 eller flere 

fosterhjem.

 � Slektfosterhjem  

Hele 57 % av de fosterforeldre som er slektfoster-

hjem er barnets besteforelder. 

 � Hele 48 % av fosterforeldrene svarte nei eller var 

usikker på om de ville anbefale andre å bli foster-

forelder. Dette er et foruroligende høyt antall. 

 � Veldig mange av barna i fosterhjem har lang botid 

i fosterhjemmet, bare 20 % av barna har botid fra 2 

år og kortere. 

 � Nærmere 70 % av fosterhjemmene bor i en annen 

kommune enn kommunen som har ansvar for opp-

følging av barnet og fosterhjemmet. 

 � Rundt 80 % av fosterforeldrene er helt eller delvis 

fornøyd med samarbeidet med barnevern tjenesten. 

Dette er veldig gode tall. Men 34 % sier de har hatt 

konflikt med barneverntjenesten, og sier da at de 

ikke har noen steder de kan henvende seg. 

 � 17 % av ungdommene anser at de sjelden eller aldri 

får medvirke i egen sak – og 28 % av ungdommene 

oppgir at de ikke er helt trygg på sin kontaktperson. 

Hele 57 % av de fosterforeldre som er slektfosterhjem er 
barnets besteforelder. Foto: Christian Bowen / Unsplash
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Et samisk barn som blir flyttet fra sine biologiske 

foreldre til et norsk fosterhjem, kan risikere å miste 

tilgangen til å kunne utøve og utvikle sitt samiske 

språk og sin kultur. Dermed risikerer barnet å miste 

sin samiske identitet. Som urbefolkning og mi-

noritet i Norge har det samiske folket blitt under-

trykt og diskriminert i mange generasjoner. Dette 

gjør at mange har svekket tillitt til myndigheter, 

deriblant også til barneverntjenesten. 

Samiske barn står juridisk sett i en særstilling i 

Norge. De har rettigheter i kraft av å være barn, 

men også i kraft av å tilhøre en språklig og kul-

turell minoritet og urbefolkning. Disse rettighetene 

forsvinner ikke ved en omsorgsovertakelse, og 

barneverntjenesten er derfor pliktig til å sikre at 

samiske barn som bor i fosterhjem, får sin rett til å 

opprettholde sin samiske identitet, både språklig 

og kulturelt, ivaretatt. Men hvordan ser dette ut i 

praksis? Vi vet at barneverntjenestene er belastet 

med stor arbeidsmengde og de har mange hensyn 

å ivareta når et barn skal flytte til et fosterhjem. 

Norsk Fosterhjemsforening og Sametinget har 

inngått en avtale om å samarbeide om utviklingen 

av fosterhjemsomsorgen for samiske barn og unge. 

I den forbindelse har Norsk Fosterhjemsforening, 

med støtte fra Bufdir, satt i gang et prosjekt med 

hensikt å kartlegge hva som fremmer og hva som 

hemmer at samiske barn i fosterhjem får sine ret-

tigheter til å opprettholde språk og kultur, ivaretatt. 

I prosjektet «Et hjem, to kulturer» ønsker vi å 

komme i kontakt med samiske barn og unge som 

bor i fosterhjem, med deres foreldre og med deres 

fosterforeldre. Videre ønsker vi kontakt med aktuelle 

barneverntjenester rundt om i Norge. Gjennom 

dybdeintervjuer med barna, foreldrene, foster-

foreldrene og ansatte i barneverntjenesten, vil 

vi å få økt innsyn i og kunnskap om hvordan de 

samiske barnas rettighet til å opprettholde språk 

og kultur, blir ivaretatt i fosterhjemsomsorgen i dag. 

Til å lede dette prosjektet har Norsk Fosterhjems-

forening engasjert Anna Carlström i Atlas Kompe-

tanse. Atlas Kompetanse er en ideell bedrift som 

arbeider med å forebygge utenforskap blant barn 

og unge. De leverer hjelpetiltak til kommunens 

barnevern og flyktningetjenester, og har spiss-

kompetanse på arbeid med barn og familier med 

minoritetsbakgrunn.

Prosjektet starter høsten 2022 og strekker seg 

gjennom hele 2023. Med bakgrunn i funnene vil vi 

i slutten av prosjektperioden utarbeide en rap-

port som vil komme med anbefalinger om hvilke 

kompetanse hevende tiltak som kan utvikles og 

iverksettes for å sikre rettighetene til barn med 

samisk bakgrunn som bor i fosterhjem.

Et hjem, to kulturer.  
Samiske barn i fosterhjem.

For ytterligere informasjon ta kontakt med 

prosjektleder Anna på mail anna@atlaskompetanse.no 

eller mobil 46664975.

Tekst: Anna Carlström, Atlas Kompetanse Foto: Árvu/Marie Louise Somby

Samiske barn står juridisk sett i en særstilling i Norge.

– AKTUELT –
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Det utviklingsstøttende 
tilknytnings prinsipp
For ti år siden fikk det såkalte 

Raundalen-utvalget1 bredt 

gjennom slag for tanken om et 

fjerde prinsipp i barnevernet, “det 

utviklingsstøttende tilknytnings-

prinsipp”. Utvalget mente at prin-

sippet skulle gis forrang foran det 

biologiske prinsipp når tilknytnings- 

og relasjonskvaliteten til foreldrene 

er skadelig for barnet. Prinsippet 

skulle tillegges avgjørende vekt ved 

avgjørelser om bosted, samvær og 

tilbakeføring. Utvalget la til grunn at 

barnets rett til samvær er knyttet til 

samvær med støttende tilknytnings-

personer. 

Et stort flertall på Stortinget2  

sluttet seg til tankene bak prin-

sippet og understreket at: “Det 

innebærer en forpliktelse til å sørge 

for at barnet opplever stabil-

itet, trygghet og tilknytning etter 

omsorgs overtakelse.”

Kritikken mot tilknytnings-
prinsippet
Da utvalget foreslo å innføre prin-

sippet, mente kritiske røster at det 

ville svekke det biologiske prinsipp 

og rettssikkerheten i barnevern-

saker. Utvalget som utredet ny 

barnevernslov3 , mente at prinsippet 

om tilknytning og relasjonskvalitet 

ikke er et rettslig prinsipp på linje 

med det biologiske prinsipp og 

retten til familieliv4 . Utvalget mente 

det ikke ville være riktig å lovfeste 

dette som et eget prinsipp i barne-

vernet.

Så kom dommene mot Norge 

i Den europeiske menneskeretts-

domstolen (EMD). Storkammer-

dommene i Høyesterett i 20205 

trakk opp klare retningslinjer for 

hvordan EMD-dommene skulle 

tolkes i behandlingen av barnevern-

saker. I et informasjonsskriv6 til 

alle landets kommuner, krevde 

departe mentet at praksis ble justert 

i tråd med prinsippet om retten til 

familieliv. 

Formålet om gjenforening
Dermed ble en litt sovende bestem-

melse i barnevernloven knyttet til 

omsorgsovertakelser vakt til live. 

Den sier at der hensynet til barnet 

ikke taler mot det, skal barnevern-
tjenesten legge til rette for at 

foreldrene kan få tilbake omsorgen 

for barnet. 

Barnevernloven har alltid lagt til 

grunn at omsorgsovertakelser er 

midlertidige. Likevel utviklet det seg 

Midlertidighet, samvær 
og tilbakeføring

– JURIDISK SPALTE –

– JURIDISK SPALTE –

| EIRIK SALTNES, 

Seniorrådgiver og tidligere barnevernleder 

| RUTH ROSTAD, 

Jurist og rådgiver i Visma SmartSkill og Veilederen 

Økt fokus på samvær og tilbakeføring etter omsorgsovertakelse gir fosterhjemsoppdraget 

et større preg av midlertidighet enn tidligere. Etter manges mening gir det utfordringer for 

fosterforeldre, barnevern og ikke minst barna selv. For å forstå hvorfor vi er der vi er i dag, 

må vi se på utviklingen i barnevernretten. 
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en praksis hvor barneverntjenester, 

fylkesnemnder og domstoler ofte la 

til grunn at plasseringen skulle være 

langvarig. Dette fikk blant annet 

betydning for utmåling av samvær, 

og tre til seks samvær i året ble 

vanlig. Få samvær og lite kontakt 

mellom barn og foreldre, sementerte 

omsorgsovertakelsen. Den ble oftest 

ikke bare langvarig, men varig. 

Det er nå ettertrykkelig slått fast 

at barnevernmyndighetene har plikt 

til å arbeide for gjenforening av 

barn og foreldre. Dette målet kan 

bare oppgis der foreldrene er særlig 

uegnet, der tilbakeføring vil skade 

barnet eller når det har gått bety-

delig tid siden omsorgsovertakelsen. 

Lista for disse vilkårene er lagt høyt, 

med strenge krav til dokumentasjon.

Formålet med samvær
Der Raundalen-utvalget tok 

utgangs punkt i at samvær skulle 

være utviklingsstøttende for barnet, 

har Høyesterett slått fast at samvær 

skal styrke og utvikle båndene 

mellom barn og foreldre slik at gjen-

foreningsformålet kan oppfylles7 

Tre til seks samvær i året er 

ikke tilstrekkelig til å oppnå dette. 

Derfor gis det nå langt mer sam-

vær enn tidligere. Der det før ble 

gitt fire samvær i året, blir det nå 

gjerne gitt åtte, ti, tolv eller flere. 

Bare dersom samværene utsetter 

barnet for urimelige belastninger 

kan det gjøres sterke begrensninger 

i samværs omfanget. Før begrens-

ninger kan vedtas, skal barnevern-

tjenesten tilpasse eller gjøre en-

dringer i gjennomføringen slik at 

samværene fungerer bedre. 

Den nye barnevernsloven
For ti år siden utfordret Raundalen-

utvalget det biologiske prinsipp 

og tanken om at det har en egen-

verdi for barn å vokse opp hos sine 

foreldre. Senere har retts utviklingen 

styrket det biologiske prinsipp 

og retten til familieliv. Den nye 

barneverns loven stadfester denne 

utviklingen ved at retten til familie-

liv tas inn som en grunnleggende 

bestemmelse. Det tydeliggjøres at 

omsorgsovertakelser er midlertidige 

og at samvær skal fastsettes slik 

båndene mellom barn og foreldre 

kan opprettholdes og styrkes.

Å leve i midlertidighet
Alle aktører på barnevernfeltet må 

ta utgangspunkt i at fosterhjems-

plasseringer er midlertidige. Flere 

samvær og plikten til å arbeide 

aktivt for at barn og foreldre kan 

gjenforenes, vil gi foreldrene en 

større plass i barnets liv etter en 

omsorgsovertakelse. 

Midlertidigheten vil utfordre 

fosterhjemsomsorgen. Mange 

foster foreldre kan oppleve at gjen-

foreningsformålet står i veien for 

at barnet kan oppleve stabilitet, 

trygghet og tilknytning etter en 

omsorgsovertakelse. Det er reelle 

bekymringer. 

Når målet om gjenforening blir 

tydeligere, vil rammene for mange 

fosterhjemsoppdrag endres. Innen-

for rammene for det enkelte opp-

draget, må barneverntjenester og 

fosterforeldre arbeide sammen om 

å ivareta barnets behov på en best 

mulig måte gjennom plasseringen. 

Der det er mulig, må foreldrene gis 

større plass i dette arbeidet. 

– JURIDISK SPALTE –

1 NOU 2012:5
2 Stortinget - Innst. 395 L (2012–2013)
3 NOU 2016:16
4 Den europeiske 
menneskerettskonvensjonen (EMK), 
artikkel 8
5 HR-2020-661-S, HR-2020-662-S, HR-
2020-663-S
6 Barne- og familiedepartementet 2020 
- Informasjonsskriv om behandlingen av 
barnevernssaker
7 HR-2020-662-S avsnitt 140
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– UNGDOMSUTVALGET –

Fosterfamilie med ungdom i hus?

Er familien din medlem i Norsk Fosterhjemsforening? Da 

har alle hjemmeboende ungdommer mellom 16-25 år også 

rettigheter i organisasjonen! Landsmøtet 2019 vedtok at et 

fosterhjem har et medlemskap, og at alle hjemmeboende 

barn i husstanden - fra 16-25 år - har de samme rettigheter 

og plikter i organisasjonen.

Dette gir ungdommer mulighet til å være aktive i den 

lokale fylkesforeningen, delta på årsmøter, aktiviteter og 

i foreningens styrende organer. Fylkesforeningene har 

dermed også mulighet å sende ungdommer som delegater 

til landsmøte. Første gangen dette skjedde, var i 2021, da 

Sigurd fra Oslo var delegat på landsmøte. Sigurd er også 

aktiv i ungdomsutvalget i foreningen.

Sigurd, hvorfor valgte du å stille som delegat på 
landsmøte i 2021?
-  Jeg valgte å stille som delegat fordi jeg har lyst til å være 

med å påvirke hva foreningen skal jobbe med, spesielt med 

syn som representerer ungdommen.

Hva likte du best med på Landsmøtehelgen?

 Jeg syntes det var flott å vise at ungdommen også 

er og vil være aktiv på landsmøte, og å få presentert 

ungdomsutvalget.

Vi oppfordrer flere fylkesforeningen å engasjere 
ungdommene sine! 
Norsk Fosterhjemsforneing Finnmark har gjort akkurat 

dette. Anette er foreningens første ungdomsrepresentant og 

tillitsvalgt i et fylkesstyre! 

Anette, hvorfor tenker du det er viktig å involvere og 
engasjere ungdommer i Norsk Fosterhjemforening?
- Æ ønsker å engasjere mæ i fylkesstyret i Finnmark fordi æ 

tenker det e viktig å få et innblikk fra ungdommen å, og ikke 

bare di voksne. Det e viktig fordi ungdommer har meninger 

som er viktig å få frem i en slik forening, me tanke på at det 

er vi som har erfaringer, og har derfor gode ideer og innspill 

å komme med. 

Hvordan er det å være den første 
ungdomsrepresentanten i et fylkesstyre i foreningen?
- Det e spennanes, æ glede mæ kjempe masse til å være me 

å delta på ulike ting. Æ glede mæ også til å komme me nye 

innspill, og kanskje andre synspunkter på ting. 

Æ syns også det e litt skummelt me tanke på at æ e den 

første ungdomsrepresentanten, og føler på et lite ansvar 

for å sette et godt utgangspunkt sånn at kanskje andre 

fylkesstyrer ute i landet får ungdomsrepresentant. 

Er du, eller skal du bli
fosterhjem? 
Da burde du lese videre!

Vi har utarbeidet en liste over hva du må ha
med i fosterhjemsavtalen din.

Sjekklisten inkluderer deler om
helsekartlegging og informasjon, viktige
rammer for stabilitet og hjelp underveis, og
økonomiske prinsipper som ligger til grunn
for oppdraget.

Sjekk ut listen her:
fosterhjemsforening.no/sjekkliste
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Vil du være med i Ungdomsutvalget?

Er du mellom 16-25 år? Bor du i fosterhjem, er 
fostersøsken eller er på ettervern? 
Er du i tillegg er: 
- er engasjert og liker organisasjonsarbeid? 

- sosial og har lett for å få kontakt med folk? 

- ønsker å bygge på CVen og få god erfaring? 

Ta kontakt med din fylkesforening, eller direkte med oss på 

ungdomsutvalget@fosterhjemsforening.no  

Som engasjert i Ungdomsutvalget får man være med å 

påvirke arbeidet med ungdommer i foreningen, være med 

på arrangement, kurser og aktiviteter - og være sosial og 

henge med andre ungdommer fra fosterhjem. 

Du kan lese mer om oss og hva vi gjør her: 

fosterhjemsforening.no/ungdomsutvalget/ 

– UNGDOMSUTVALGET –

Anette Halto
18 år
Tlf. 467 46 047
(ungdom i fosterhjem)

Elizabeth Naa Lameley 
Lamptey
20 år
Tlf. 969 74 852
(ungdom i fosterhjem)

Henriette Gyving
18 år
Tlf. 957 68 161
(fostersøsken)

Nicolai André 
Christensen
20 år
Tlf. 484 66 961
(ungdom i fosterhjem)

Sigurd Christiansen 
Nyman
21 år
Tlf. 957 38 384
(fostersøsken)

 Send en epost til ungdomsutvalget@fosterhjemsforening.no, eller ta direkte kontakt med en av oss:
– VIL DU KOMME I KONTAKT MED UNGDOMSUTVALGET?–
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– AKTUELT –

Fosterhjemsforeningen er i full gang 

med å utvikle et undervisnings-

opplegg for studenter innenfor 

barnevern og sosialfaglige studier. 

Prosjektet er støttet av Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet. 

Vi samarbeider med en rekke ulike 

utdannings institusjoner, blant annet 

Universitetet i Agder, OsloMet og 

Høgskolen i Østfold. Arbeidet ledes 

av Katerina Medbøe Eriksen, som 

også er prosjekt leder for de to andre 

brukermedvirkningsprosjektene som 

du kan lese om i medlemsbladet.

Hovedmålgruppen er studenter som 

etter endt utdanning vil jobbe med 

utsatte barn og unge. Vi mener det 

er kritisk at fremtidige barneverns-

ansatte får tilgang til brukerkunn-

skap fra fosterhjemsomsorgen for 

å sikre kvalitet i tjenesten og unngå 

brudd i fosterhjemmene.

Målet er at vi skal spre bruker-

kunnskap og -erfaringer fra foster-

hjemsomsorgen og at fremtidige

barnevernsansatte blir bevisste 

på hvordan de kan benytte seg av 

brukermedvirkere og viktigheten

av godt samarbeid og likeverdig 

dialog.

Prosjektet vil gi studentene helhetlig 

bruker kunnskap fra fosterhjems-

omsorgen. Slik vil vi allerede i deres 

utdanningsløp, og før de har entret 

arbeidslivet, nå ut med hva brukerne 

definerer som kritiske faktorer for 

vellykkede fosterhjems plasseringer. 

Vi mener at besittelse av denne 

unike kunnskapen vil kunne føre 

til bedre samhandling og være 

konflikt forebyggende ogdempende 

for parter som er berørt av en 

fosterhjems plassering.

Deler av materialet vil også kunne 

brukes overfor andre aktører på 

barnevernsfeltet som barnevern-

tjenester, familievernkontor, Bufetat 

med flere. De som får opplæring 

som bruker medvirkere vil få tilgang 

til relevant materiell og informasjon 

som de kan benytte i møte med 

tjenestene.

Vår ambisjon er at undervisnings-

opplegget vil komme samtlige barn 

i fosterhjem, samt deres foster-

søsken, til gode. Prosjektgruppen 

har gjennomført en serie med work-

shoper både med foster foreldre, 

unge i fosterhjem og studenter 

på barnevern. De første prøve-

forelesningene er gjennomført og 

tilfører nyttige tilbakemeldinger for 

videreutviklingen av undervisnings-

opplegget. Vårt håp er at vi vil nå

bredt ut til kommunene i Norge 

med kunnskap om viktigheten av å 

legge til rette for systematisk og

helhetlig brukermedvirkning. Med 

barneverns reformen får kommunene 

nå mye mer ansvar og da er det 

viktig at vi når ut med informasjon 

om hvordan brukermedvirkning kan 

fungere optimalt i praksis.

For å få en god oppslutning rundt 

prosjektet har det vært viktig for 

oss å bygge forståelse og sikre bred 

forankring hos de ulike aktørene om 

verdien av brukermedvirkning fra 

fosterhjemmene for god tjeneste-

utvikling i fosterhjemsomsorgen. 

Prosjektteamet har siden opp-

starten derfor jobbet bredt med å 

informere om prosjektet og etablere 

relevant faglig nettverk. Dette for 

å rekruttere til referanse gruppen, 

samt avdekke relevante ressurser og 

gode eksempler som kan bidra inn i 

prosjektet på andre måter.

Vi har også knyttet til oss Høgskolen 

i Østfold, Oslo Met, Uia Agder, 

NTNU og Uit Nord som også ønsker 

innhold i sin undervisning i barne-

vern og sosionom på bachelor og 

masternivå og ser på hvilke emner 

det kan passe inn i sine årshjul. 

De første prøveforelesningene er 

allerede i gang og mye nyttig læring 

høstes, slik at formatet på fore -

les ningene som utvikles vil være så 

godt tilpasset og lettest gjennom-

førbare for fremtidige bruker-

medvirkere.

Undervisningsopplegg for barnevern og 
sosialfaglige utdanninger med fokus på 

brukermedvirkning

Arbeidet med undervisningsopplegget 
ledes av Katerina Medbøe Eriksen.

Tekst: Maiken Lønnerød, Prosessleder Brukermedvirkning i Fosterhjemsforeningen
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|  ØYDIS SKOGHOLT  

Dette er de unge lesernes 

egne sider. Du kan sende inn 

spørsmål, skrive om ting som 

opptar deg, fortelle om positive 

eller negative ting du opplever 

– kort sagt, komme med det 

du har på hjertet. Det er Øydis 

Skogholt som vil svare på 

spørsmålene. Hun har snakket 

med mange barn og unge som 

tilsynsfører og barneverns-

arbeider gjennom en årrekke.  

Send tekster direkte til Øydis: 

oidisskogholt@gmail.com

Hei!
Når jeg er hos mamma så snakker hun alltid stygt om Jan og Randi 

(det er fosterforeldra mine). Mamma sier det er harry og dra på 

camping og at Randi er altfor tjukk. Også sier hun at de sier mye 

dumt til meg. Jeg syns de er snille og jeg liker dem veldig godt, men 

jeg tør ikke si det til mamma for da blir hun enda sintere. Og hun kan 

bli veldig sinna! Hvorfor snakker hun sånn og hva kan jeg gjøre med 

det, syns du?

Hilsen Lea snart 12 år.

Hei Lea!
Det kan nok hende at moren din syns det er vanskelig at du må bo i 

fosterhjem. Da er det lett å snakke stygt om de som tar vare på deg, 

men det er absolutt ikke greitt! Du skriver ikke hvordan samværene 

dine hos mor er – om det er hjemme hos henne med overnatting eller 

om det er timer dere er sammen av og til. Uansett bør moren din få 

vite at du syns det er feil å snakke stygt om fosterforeldrene dine 

og en konsekvens rundt dette er å ha med en tilsynsperson under 

samværene som begrenser/ stanser moren din. Du bør nok snakke 

med saksbehandler fra barneverntjenesten slik at samværene med 

moren din blir bedre for deg – og hyggelige!

Hilsen Øydis

Hallo!
For en stund siden fikk jeg en fosterbror. Han 

er nesten tre år og veldig søt, syns jeg. Men 

han vil ikke spise noe! Det vil si han spiser bare 

barnemat fra små glass som mamma varmer i 

micro`n. Det er jo egentlig baby mat. Alt annet 

nekter han å spise. Jeg lurer på om det kan være 

noe galt med ham, men mamma sier at det 

sikkert forandrer seg etterhvert. Tror du?

Hilsen Sigrid.

Hei Sigrid!
Ja, jeg tror moren din har helt rett. Det vil endre 

seg etterhvert og det antageligvis ikke noe galt 

med gutten. Han har bodd hos dere «en stund» 

skriver du og den forandringen kan påvirke mat 

og matvaner også. Kanskje han er vant til sånn 

mat og finner en slags trygghet i det velkjente. 

Jeg er helt sikker på at han vil smake og like mye 

annen mat ganske så snart! Og lykke til som 

fostersøster!

Hilsen Øydis

Hei hei!!
Faren min slo meg så mye at skolen merket det på meg 

fordi jeg hadde blåmerker ganske ofte. De meldte fra til 

barnevernet og jeg kom i fosterhjem. Det er en stund siden. 

Faren min er fortsatt rasende på det norske barnevernet. 

Når jeg er på besøk og sier noe feil, så slår han meg 

fortsatt. Han mener det er «å gjøre folk av meg». Han vet at 

det er forbudt og sier at jeg ikke må si noe for da får vi aldri 

se hverandre igjen. Mamma gråter alltid når han sier sånt. 

Hun er jo redd for at det skal skje. Hun tør ikke stanse ham. 

Og jeg sier ingenting til fosterforeldrene mine for jeg vil 

gjerne se mamma. Hva skal jeg gjøre? 

Hilsen Vasim.

Hei Vasim!
Du må si fra til de som har ansvaret for å ha plassert deg 

i fosterhjem. Saksbehandler i barneverntjenresten må vite 

dette og gjøre noe med samværsordningen. Det er ikke 

riktig at dere aldri får se hverandre igjen, men at dere 

antageligvis må treffes et annet sted enn hjemme. Det 

er forbudt å slå barn i Norge. Det vet faren din. Likevel 

fortsetter han å slå deg under besøk. Det er veldig feil og 

må stanses. Så her må du snakke og ikke tro på fars trusler. 

Jeg ønsker deg lykke til med endring veldig raskt!

Hilsen Øydis
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Kanskje er det slik: Kjærlighet er ikke noe vi finner, det er noe vi deler. 
Og når vi deler den med andre så blir den større. Å gjøre plass til et 

ekstra liv i våre egne liv, gjør oss både sårbare og sterke på en 
gang. Det er mye å vinne på å gi av seg selv. Fosterfamilier har 

ikke bare et ekstra rom i huset, men et ekstra rom i hjertet. 
Det blir fort en bedre verden av slikt. Takk for at dere finnes.
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Da det ringte på døra, visste jeg hvem det var. Jeg 

ventet besøk og nå kom de. Egentlig hadde jeg ikke 

forventet at de hadde med noe til meg, men da jeg så 

en bukett rosa liljer og skjønte de var til meg – kjente 

jeg at jeg syns det var veldig hyggelig.

I det barnet så blomstene, strakte hun seg etter dem 

og sa: «Jeg valgte dem og jeg vil gi dem!»

Mora så først litt forbauset ut, men så smilte hun, rakte 

buketten til barnet og sa: 

«Ja det var du som valgte dem!»

Barnet kom bort til meg, litt høytidelig, smilte, gav meg 

blomstene og sa:

«De er fra oss begge, da ...»

Jeg takket og satt liljene i vann og plasserte vasen 

midt på bordet. Der stod de og strålte lenge etter at 

besøket hadde gått.

I etterkant av denne episoden, tenkte jeg på 

hvordan et barn lærer omtanke.

Å gå på besøk. Å ha med en blomst – en gave – en 

omtanke. Vise frem gleden ved å gi – gleden over å 

tenke på andre. Hvordan andre har det?

Hvordan lærer man det?

Barnet, som besøkte meg, visste at jeg likte blomster 

og hun visste at jeg likte fargen rosa. Hun hadde valgt 

en bukett som hun trodde jeg ville like. Da hadde hun 

allerede vært godt innom det å tenke på andre. Vise 

omtanke. 

Kunnskap og læring om evnen til å utvikle omtanke for 

andre, kommer ofte smygende gjennom en oppvekst. 

Gjennom sosialisering ute i verden lærer de fleste 

å oppfatte hvordan andre har det. I barneboka om 

Emma, som faller ned fra et klatretre og begynner å 

gråte – begynner venninnen også å gråte – fordi Emma 

gråter. Venninnen ser at Emma har det vondt og 

tenker selv at det er både leit og trist at Emma gråter. 

Så gråter hun også – det er empati i særklasse.

De fleste opplever samvær og lek med andre barn, 

som et ledd i en empatisk utvikling.

Men ikke alle.

Det fins barn som ikke nærmer seg begrepet omtanke 

og som ofte omgir seg med voksne mennesker som 

heller ikke legger stor vekt på dette. Barn som kanskje 

ikke har kapasitet og overskudd til å tenke på andre – 

fordi de strever nok med å holde kontrollen over seg 

selv og sin egen hverdag. Det er ofte et overskudd 

som gir barn – og egentlig mennesker generelt – evne 

til å vise omtanke.

Adrian, som nylig var flyttet i fosterhjem, tråkket på 

alle maur de møtte på skogtur. Han hadde aldri hørt 

om at maur var små levende dyr som hadde rett til å 

leve i skogen. Ingen hadde fortalt ham om andres liv 

og levesett og han forsto heller ikke at de var feil å rive 

vingene av en flue.

 I hodet hans var det ingen aning om andres velferd 

– han handlet ut fra det lille han hadde lært. Han var 

hverken slem eller ondskapsfull, men han var totalt 

uvitende om det å tenke seg andres lidelser og liv. 

For han var det ingen følelser eller empati - det måtte 

langsomt læres i en ny verden der andre verdier var 

viktig. 

Det er en del fosterforeldre som opplever fosterbarn 

som ikke har lært å tenke på andre. Fosterforeldre som 

stusser over manglende innlevelse for andre i familien. 

Barn som snur seg og går hvis noen trenger trøst eller 

oppmuntring.

Mange fosterbarn kommer fra hjem der omtanke og 

empati ikke er tydelig til stede. Det kom ingen evne til 

å tenke på andre – smygende gjennom barndommen. 

Da må det læres, og det kan ta tid og gi mange rare 

situasjoner.

Jenta med liljene hadde begynt på læringen. Hun 

fikk anledning til å lære. Til å kjenne på det å glede 

andre. Og uansett hvilke verdier familier lever etter – 

så kommer alle langt med evnen til å tenke på andre 

mennesker.

Tanker på tampen

– OM FORFATTEREN–
|  ØYDIS SKOGHOLT  er skribent med fast spalte i 

Fosterhjems kontakt siden 1999. Hun 

er utdannet barneverns pedagog, har 

mange års erfaring fra arbeid i barne-

hjem, kommunal barne verns tjeneste og 

bered skapshjem. Fostermor siden 1997.  

Hun har arbeidet som tilsynsfører siden 

2006, og arbeider også som peda gogisk 

leder i en barnehage med ansvar for de 

minste barna.
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 Meld inn

fosterhjem som
medlemmer!

Jobber du med fosterhjem i kommunale og
private tjenester?

 

Visste du at alle som er medlem i Norsk
Fosterhjemsforening får tilgang til rådgivning og

samtaler med andre fosterforeldre? 
 

 Våre medlemsfordeler gir ekstra støtte til å
kunne mestre og stå i fosterhjemsoppdraget!

fosterhjemsforening.no/bli-medlem


