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Forsker: – Lurt å trappe opp 
samværet i forkant

Bjørn Øystein Angel, 
førsteamanuensis ved 
institutt for sosiologi og 
sosialt arbeid ved 
Universitetet i Agder, har 
forsket på barn og foreldre 
som skal bo under samme 
tak etter at vedtak om 
omsorgsovertakelse er 
opphevet. Barna var  
i alderen 13 til 17 år. 
– Flere av barna synes  
det å flytte hjem igjen  
var vanskelig, fordi mye 
hadde forandret seg og  
de måtte bli kjent med 
mamma på nytt.  
Det kan ha gått mange  
år, og barnet kan for 

eksempel ha fått søsken, sier Angel.
   Andre utfordringer kan være av økonomisk art. Barna  
som flytter hjem igjen, opplever ofte en endret økonomisk 
situasjon. I fosterhjemmet hadde de for eksempel 
mulighet til å reise på ferie og på hytta. Hos den 
biologiske moren kan situasjonen være en helt annen. 
   – Barna føler seg stigmatisert og må nedjustere 
levestandarden sin, sier Angel. 
   En tilbakeføring til biologiske foreldre kan gå veldig greit 
hvis de voksne i systemet legger til rette for å trappe opp 
samvær. 
   – Det er også helt avgjørende at foreldre og barn blir 
fulgt opp i etterkant, for eksempel av familiekontoret, 
påpeker Bjørn Øystein Angel. 

hadde en viss struktur på hver-
dagen, men det var mye rus, 
krangling og uro i hjemmet. 

– Jeg måtte ha rusmidler for 
å stå opp og for å sove. For å 
klare hverdagen. Jeg kunne 
aldri stå i situasjonen slik den 
var. Enten måtte jeg ha det 
gøyere eller gjøre det vonde litt 
lettere, sier Anita. 

Selvtilliten var på bunn. Hun 
var psykisk nedbrutt og hadde 
dårlig selvfølelse. Hun elsket 
ungene sine over alt på jord, 
men mestret ikke mamma-
rollen. Hun var fysisk til stede, 
men ikke psykisk.

– Jeg ga dem ikke tryggheten 
og stabiliteten som barn 
trenger. Vi levde i et kaos, men 
jeg trodde ikke barna merket 
noe. I ettertid ser jeg at de 
visste at jeg ruset meg, sier hun.

Barnevernet kom på banen, 
men moren var god til å mani-
pulere. 

Hjemme var det rent og fint, 

så det så ok ut når de kom på 
hjemmebesøk. Anita var også 
god til å ta skippertak. Hun var 
rusfri i perioder, før hun sprakk 
igjen. Hun holdt seg alltid 
rusfri når hun var gravid.

 

AVGJØRENDE ORD
Etter at hun mistet barna, skled 
det helt ut. 

Hun og ekssamboeren hadde 
flyttet fra hverandre, men 
beholdt kontakten. Det resul-
terte i at Anita ble gravid igjen. 
Sommeren 2007 fødte hun en 
sønn, det femte barnet i rekken. 
Han ble tatt fra henne på syke-
huset fire timer etter fødselen. 
«Det er nok nå, Anita», sa 

damen fra barnevernet kort og 
tok den nyfødte gutten med seg. 

– Jeg følte meg så uverdig. 
Det var en fullstendig ydmy-
kelse. Jeg skammet meg og var 
full av skyldfølelse. Mamma var 
den eneste jeg betrodde meg til. 

Yngstemann bodde i et 
beredskapshjem i et halvt år 
som baby. Dit fikk Anita 
komme på besøk. Hun 
beskriver beredskapsmoren 
som «et fantastisk menneske». 
Inger, som hun het, lot moren 
trille tur med sønnen alene 
uten tilsyn. Hun fikk mate ham 
og skifte bleie.

– Inger møtte meg som et 
likeverdig menneske. Hun 

verken forhåndsdømte meg 
eller så ned på meg slik andre 
gjorde. Jeg var ikke vant til å bli 
behandlet på den måten, sier 
Anita stille. 

Kanskje var det nettopp det 
som gjorde at Inger ble den 
som til slutt nådde inn til 
Anita? 

De to sto på terrassen 
utenfor da spørsmålet «Er det 
ikke på tide å bli voksen nå, 
Anita?» kom. Det gjorde sterkt 
inntrykk på den da 35 år gamle 
og 43 kilo «tunge» kvinnen. 

– Jeg husker jeg så meg selv  
i speilet da jeg kom hjem igjen 
og tenkte «Ja, Inger har rett. Jeg 
må snu livet mitt.» 

Anita vet ikke hvor hun 
hadde vært i dag hvis det ikke 
hadde vært for de avgjørende 
ordene. 

– Jeg tror det var måten hun 
møtte meg på som gjorde at jeg 
til slutt innså alvoret, sier hun 
ettertenksomt.

STOLT AV MAMMA: Chris (22) har bodd hos moren de siste ni måne-
dene. Han er vanvittig stolt over hvordan hun har greid å snu livet sitt. 
– Jeg trodde ikke det ville skje, sier han.  
(Bildet er tatt hos Taj Kaffe & chai-hus i Kristiansand.)

Bjørn Øystein Angel

«Å se på mamma og det hun har 
fått til nå, er helt fantastisk. Jeg er 

utrolig stolt av henne.»
Sønnen Chris


