
MAURTUA: Samlet foran hovedhuset ved Maurtuva Vekstgård på Utøy i Inderøy. Fra venstre psykolog Trude Hoff, Maurtuva, leder Tone Haugan ved Familieambulatoriet ved Sykehuset Levanger, daglig 
leder Kjersti Heggdal Grimstad, Maurtuva, leder av Stortingets sosialkomite, Robert Eriksson (Frp) og Ida Tangstad, Maurtuva.
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IndeRøy: Maurtuva Vekstgård 
på Utøy i Inderøy starter denne 
uka et tilbud for barn i alderen 
0–6 år og deres foreldre i samar-
beid med barnevernet og Fami-
lieambulatoriet ved Sykehuset 
Levanger.

Daglig leder Kjersti Heggdal 
Grimstad sier at målet med tilbu-
det er tidlig inngripen og målret-
tet innsats mot foreldre for å snu 
negativ utvikling i en tidlig fase. 

Målet er å bidra til at barn blir 
hos sine foreldrene. 

Tilbudet ved Maurtuva FA-
milieFakultetet blir lansert 
samtidig som mer av ansvaret 
for barnevernet overføres fra 
det statlige Bufetat til kommu-
nene.

Leder Tone Haugan ved Fami-
lieambulatoriet har stor tro på 
det nye tilbudet ved Maurtuva. 
Hun kjenner ikke til noe lig-
nende i Norge, og ser fram til å 
samarbeide med Maurtuva. Hau-
gan sier at det er mye å vinne på 

innsats som settes inn i de første 
leveårene.

Psykolog Trude Hoff  ved 
Maurtuva sier at det som skjer i 
de to første leveårene har stor be-
tydning for hvordan du blir som 
voksent menneske. Hun sier det 
er mange sårbare foreldre uten 
nettverk der ute som har behov 
for veiledning i det å være forel-
der. Tidlig veiledning bidrar til at 
flere barn kan bli hos sine biolo-
giske foreldre. 

Robert Eriksson var på besøk 
hos Familieambulatoriet i Levan-

ger på nyåret og ble imponert over 
det han fikk se og høre. Under 
besøket ved Ambulatoriet fram-
snakket også leder Tone Haugan 
det nye tilbudet ved Maurtuva 
Vekstgård. Eriksson var derfor 
ikke vanskelig å be da daglig le-
der Kjerstin Heggdal Grimstad 
inviterte han til gårds. Eriksson 
synes tilbudet som er under eta-
blering ved Maurtua virker veldig 
spennende og interessant. 

– Som leder for Abeids- og so-
sialkomiteen på Stortinget føles 
det ekstra godt å kunne dra til 

heimfylket og finne banebryten-
de arbeid innen barnevernet. Jeg 
ser fram til å kunne ta med meg 
disse ideene inn i en ny regjering 
og omdanne dette til nasjonal po-
litikk. Barnevernet i Norge er en 
katastrofe. Når fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag anmelder barne-
vernet i Midtre Namdal sier det 
noe om hvilken forfatning barne-
vernet er i. Det er ikke noe galt 
med dem som jobber der, men vi 
må ha inn ny og annen type kom-
petanse i takt med at samfunnet 
forandrer seg, sier Eriksson.

Maurtua skal gi starthjelp til barn og foreldre

Barnevernet klarer i liten 
grad å hjelpe familier med 
lite ressurser. Det er også 
disse foreldrene som oftest 
mister omsorgen for sine 
barn.
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I Norden er det ikke gjort en 
mer omfattende undersøkelse 
blant foreldre som har hatt  
kontakt med barnevernet, enn 
den Graham Clifford og Willy 
Lichtwarck står bak. Nylig  
orienterte de to forskerne om 
funnene på et internt møte hos 
Fylkesmannen i Nord-Trønde-
lag,

Undersøkelsen er basert på 
intervju med over 700 foreldre 
som blant annet har hatt kon-
takt med barnevernstjenestene 
i Midtre Namdal, Heimdal og 
Midtbyen i Trondheim. 

– Studien avdekker at familier 
med dårlig økonomi og lite nett-
verk rundt seg, er de som tidligst 
kommer i kontakt med barnever-
net. Det er også disse foreldrene 
som oftest mister omsorgen for 
ungene sine, sier Clifford som er 
professor ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag.

De mer ressurssterke famili-
ene – de med bedre økonomi og 
større nettverk – får gjerne en re-
lasjon til barnevernet når barna 
blir ungdommer.

– Ofte kan det også være slik 
at det er foreldrene selv som 
ikke håndterer situasjonen, og 
henvender seg til barnevernet 
for å få hjelp, sier seniorforsker 
ved Nordlandsforskning, Willy 
Lichtwarck. 

Studien viser at de yngre bar-
na oftest plasseres i fosterhjem 
dersom de blir flyttet fra forel-
drene sine. Ungdommene fra de 
mer ressurssterke familiene plas-
seres gjerne i institusjon.

Oftest forsøker imidlertid de 
kommunale barnevernstjenes-
tene å hjelpe barna i de famili-
ene de er født inn i. Forskerne 
bak «Det nye barnevernet» synes 
det er tankevekkende at det er de 
mest ressurssterke foreldrene 
som føler at de får best hjelp av 
barnevernet. De med mindre 
ressurser er mindre fornøyde. 
I intervjuene er det særlig ord-
ninger som «ansvarsgrupper» 
foreldrene synes fungerer dårlig.

– Flere beskriver at de sitter 
der alene med utfordringer på fle-
re områder – omgitt av en gruppe 
med «ressurssterke» kvinner. 
Enkelte opplever det som ydmy-
kende, sier Clifford.

55 prosent av foreldrene var 
imidlertid fornøyde med den 
hjelpen de fikk. En enda større 
andel hadde også beholdt tilliten 
til tjenesten.

Foreldrestudien er en del 
av samarbeidsprosjektet «Det 
Nye Barnevernet». Det omfat-

ter både forskning, utdanning 
og kommunale barnevernstje-
nester. Prosjektet har som mål 
å framskaffe mer kunnskap om 
og gi større innsikt i barnever-
net slik at tilbudet fungerer så 
godt som mulig. Prosjektet star-
tet opp for fem år siden og pågår 
fortsatt.

Både Kine Beate Olsen og 
Kirsti Myrvang som er rådgi-
vere på området hos Fylkesman-
nen i Nord-Trøndelag, syntes 
det var interessant informasjon 
forskerne kom med. Fylkesman-
nens oppgave er blant annet å 
føre tilsyn med de kommunale 
barneverntjenestene.

Hjelper de ressurssterke

KARTleggIng: Graham Clifford (til venstre) og Willy Lichtwarck står bak Nor-
dens største undersøkelse blant foreldrene til barnevernsbarn. Rådgiverne 
Kine Beate Olsen og Kirsti Myrvang (til høyre) var blant dem som deltok på 
orienteringen.
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