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FORORD 

 

Å få lov til å utføre denne undersøkelsen har vært både spennende og interessant, men også 

utfordrende. I dette forordet vil jeg takke alle de som har gjort undersøkelsen mulig. Først og 

fremst vil jeg takke alle dere ungdommer som velvillig har stilt opp og fortalt deres historier. 

Uten dere så hadde ikke denne undersøkelsen vært mulig. En stor takk går også til ansatte ved 

de ulike institusjonene, som har brukt av sin arbeidstid til å formidle kontakt med aktuelle 

informanter, og noen har også selv stilt opp til intervju. Videre vil jeg takke medlemmene i 

referansegruppen for å ha bidratt med nyttige råd og innspill underveis i undersøkelsen.  

En stor takk går også til Svanaug Fjær, forskningsleder ved Rokkansenteret, som har stilt de 

rette spørsmålene, og bidratt med kunnskaper og erfaring i forskningsprosessen. Jeg vil også 

takke ledelsen i Kirkens Sosialtjeneste og ved Styve Gard som har gitt meg mulighet til å få 

gjennomføre denne undersøkelse. Siste men ikke minst en stor takk til deg, Alf Ove. For din 

uvurderlige støtte, dine kloke innspill, og for fremragende korrekturlesing!  

 

 

 

Voss, 29.02.08 

Monika Alvestad Reime 
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Hjulskift 

 

Jeg sitter i veikanten. 

Sjåføren skifter ut et hjul. 

Jeg liker meg ikke der jeg var. 

Jeg liker meg ikke der jeg skal. 

Hvorfor ser jeg på hjulskiftet  

med utålmodighet? 

 

                  (Bertolt Brecht, 1898-1956) 
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Sammendrag 

 

”Den sårbare overgangen” beskriver og drøfter kunnskap om det å flytte fra 

barnevernsinstitusjon til egen bolig. Formålet med undersøkelsen har vært å belyse 

ungdommenes egne erfaringer med overgangen, og hvordan de mener det best kan legges til 

rette for en trygg – og god livs og bosituasjon etter barnevernsinstitusjon. Det har særlig blitt 

lagt vekt på ungdommer med rus – og atferdsproblemer, plassert etter Barnevernloven § 4-24 

og 4-26. Dette fordi det foreligger lite forskning på denne gruppen og overgangen til et 

selvstendig liv. En tilleggsproblemstilling har vært å undersøke hvordan institusjonene 

arbeider med utflyttingsprosesser, og hva de tenker om dette arbeidet.  

Undersøkelsen er initiert av Kommunal – og Regional departementet, som et ledd i 

regjeringens bostedsløshetsstrategi: ”På vei til egen bolig” (2006). Den er utført av Kirkens 

Sosialtjeneste, Styve Gard Kollektivet, med kompetansetilskudd fra Husbanken.  

Det har blitt utført 13 intervjuer av ungdommer som har erfart overgangen mellom 

barnevernsinstitusjon og egen bolig, og tre intervjuer av ansatte ved institusjonene. Totalt er 

fire barnevernsinstitusjoner representert i undersøkelsen. I tillegg har prosjektet hatt en 

tverrfaglig referansegruppe.  

Undersøkelsen finner at ungdommene i materialet grovt kan deles inn i tre 

klassifiseringer; ”de rusfrie”, ”såpeboblene” og ”ruserne”. ”De rusfrie” ønsker hjelp, både 

under institusjonsoppholdet og i etterkant. De gjennomfører lengre institusjonsopphold, og 

planlagte og forutsigbare utflyttinger. Institusjonene har gjennomgående gode rutiner for å 

arbeide med disse ungdommene, men en utfordring er å komme tidlig nok i gang med 

forberedelser til utflytting, og sikre et godt ettervern og ressurser til dette.  

”Såpeboblene” gjør lite av seg på institusjonen, ”de spiller spillet” og er utålmodige 

etter å bli ”fri” fra barnevernet. De har en fremtredende ambivalens. De ønsker et ”normalt” 

liv, men vil ikke ta avstand fra rusen. Det bør være mulig for institusjonen å hjelpe 

”Såpeboblene” over i den selvstendige tilværelsen, men da må de bli sett og identifisert.  

Et av hovedfunnene i undersøkelsen er at tilbudet til ”ruserne” er utilfredsstillende. 

”Ruserne” er en økende gruppe i barnevernsinstitusjonene, som representerer store 

utfordringer i arbeidet med utflyttingsprosesser og tilrettelegging av det selvstendige livet.  

De kjennetegnes av alvorlig rusproblematikk, korte behandlingsopphold og avbrudd i 

behandlingen. De har problemer med å skaffe seg og holde på en bolig, og det finnes få 

egnede botilbud. De ønsker ikke, eller får ikke tilbud om ettervern. Hjelpeapparatet opplever 
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maktesløshet, de mangler virkemidler, de slites ut, og de har få eller ingen rutiner for å 

håndtere avbrudd i behandlingen.  

 Et annet funn i undersøkelsen er at det er noen kjernefaktorer som er viktige for at 

ungdommen skal mestrer livet i egen bolig, uavhengig av problematikk eller 

plasseringsgrunnlag. For det første et lengre institusjonsopphold som er planlagt og 

forutsigbart, sammen med gradvis nedtrapping frem mot utflytting, enten gjennom 

treningsbolig eller utflyttingsavdeling. For det andre at forberedelsene til utflytting begynner 

så tidlig som mulig i behandlingsforløpet. Ikke minst for å kunne håndtere brudd i 

behandlingen på en bedre måte. Videre et ettervern der det er etablert en god relasjon mellom 

ungdommen og den ansvarlige, og at det er etablert et dagtilbud, og et støttende nettverk der 

ungdommen flytter til. Flere ungdommer beskriver positive arbeidserfaringer, mens få har den 

samme erfaringen med skolegang. Det å ha god kontakt med og nærhet til huseieren, fremstår 

også som en viktig faktor for å mestre tilværelsen i egen bolig.  

 Utviklingen på det politiske feltet går i retning av kortere institusjonsopphold, og mer 

bruk av nærmiljøbaserte tiltak. Dette fører til at flere ungdommer blir plassert sent på 

institusjon, med en utviklet rusproblematikk. Denne behandlingstenkningen står i kontrast til 

de funnene som fremkommer her. Både ungdommene selv og de profesjonelle, legger vekt på 

nødvendigheten av lengre institusjonsopphold, med relasjonsbygging som et bærende element 

i behandlingen. Dette lar seg ikke gjennomføre innenfor den tidshorisont de nye 

behandlingsmodellene legger opp til. Barnevernsinstitusjonene er heller ikke utrustet for å ta i 

mot de tyngste ruserne, fordi de mangler virkemiddel og autoritet. Ungdommene må plasseres 

på et tidligere tidspunkt i ruskarrieren, skal barnevernsinstitusjonene ha en reell mulighet til å 

intervenere.  

Mens det politiske fokuset de siste 10-15 årene først og fremt har vært rettet mot de 

eldre narkomanene, synes det nå nødvendig å rette fokuset mot de unge og tunge 

rusmisbrukerne. En gruppe som utgjør en voksende andel av ungdom i rus- og 

atferdsinstitusjoner.  Fokuset bør rettes både mot behandlingstenkning i barnevernet, utvikling 

av flere behandlingsplasser for unge voksne rusmisbrukere, og tilrettelegging av boligsosiale 

tiltak. Det finnes for få boliger og for få egnede botilbud, særlig for ”såpeboblene” og 

”ruserne”. Disse ungdommene har vanskelig for å konkurrere på det private markedet, og en 

del har behov for spesielt tilrettelagte bosituasjoner for å kunne bo trygt og godt.  
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Kapittel 1: Presentasjon av undersøkelsen 

 

”Når du kommer ut, så er det liksom mer brutalt enn på institusjonen, der du blir skjermet for 

alt. Bo i en boble” (Mads) 

 

Denne undersøkelsen skal belyse ungdommenes egne erfaringer med å flytte fra 

barnevernsinstitusjon til egen bolig. En overgang som kan være både kritisk og sårbar.  

For mange ungdommer er det først når de flytter ut fra institusjonen, at de virkelige 

utfordringene begynner. Det å flytte fra institusjon representerer på mange måter et brudd 

med en fase i livet, og overgang til en ny tilværelse med nye spilleregler. Det handler om å bli 

voksen og ”stå på egne ben”. Det handler om å flytte til sin første bolig, ha ansvar for sin egen 

økonomi og ta vare på seg selv. Det handler kanskje om ensomhet eller utrygghet.  

Det handler om å ta utdannelse, få seg et arbeid, eller kanskje bli sosialklient. Det handler om 

frihet, men også ansvar. Det handler om den selvstendige tilværelsen. Hvordan den enkelte 

ungdom erfarer og mestrer denne overgangen, vil være avhengig av ulike faktorer både av 

individuell og kontekstuell art. Det handler om den unges historie, problematikk, ferdigheter, 

mestringsevne og tilgang på støtte. Og det handler om hvordan forholdene rundt ungdommen 

er tilrettelagt for at han eller hun skal mestre den selvstendige tilværelsen.  

 

1.1 Bakgrunn for undersøkelsen 

Undersøkelsen er initiert av Kommunal – og regionaldepartementet, som et ledd i 

regjeringens bostedsløshetsstrategi ”På vei til egen bolig” (2006). Undersøkelsen er utført av 

Kirkens Sosialtjeneste ved Styve Gard Kollektivet, med kompetansetilskudd fra Husbanken. 

Kirkens Sosialtjeneste er en landsomfattende diakonal stiftelse, med 22 virksomheter innenfor 

barnevern, rusomsorg, oppfølging, psykiatri, utviklingshemmede og rehabilitering. 

Organisasjonen har gjennom sitt arbeid med utsatte grupper bred erfaring med 

bostedsløshetsproblematikk, og var i perioden 2001-2004  involvert i ”Prosjekt Bostedsløse”. 

Dette var et samarbeid mellom de syv største bykommunene i Norge og tre frivillige 

organisasjoner. Prosjektets formål var å utvikle metoder og helhetlige modeller for å motvirke 

og forebygge bostedsløshet. Et av målene i regjeringens bostedsløshetsstrategi, er at ingen 

skal utskrives fra institusjon til midlertidige boliger. I dag er også barnevernsinstitusjoner 

sterkere inkludert i denne strategien, og det etterlyses mer kunnskap om overgangen fra 
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barnevern til egen bolig. Kirkens Sosialtjeneste ønsket å rette fokus mot denne gruppen, og 

det var utgangspunktet for at Styve Gard Kollektivet ble utfordret til å gjennomføre 

prosjektet.  

Styve Gard Kollektivet er en barnevernsinstitusjon i Kirkens Sosialtjeneste.  

Institusjonen ligger i Hordaland, og tar i mot ungdom i alderen 15 til 23 år, med problemer 

knyttet til rus og atferd. Styve Gard har de senere årene arbeidet med å utvikle en helhetlig 

behandlingskjede. Det vil si at behandlingen blir organisert slik at ungdommen skal ha 

mulighet til å få en gradvis overgang til den selvstendige tilværelsen. Til tross for dette 

opplever Styve Gard stadig oftere at overgangen blir en kritisk og turbulent fase for 

ungdommen. Og når overgangen mislykkes, får det ofte alvorlige konsekvenser for det 

voksne livet. For at den arbeidsinnsatsen og de ressursene som er investert under 

institusjonsoppholdet skal ha noen nytte, synes det helt nødvendig å øke fokuset på 

utflyttingen og tilværelsen etter institusjon. En forutsetning for dette, er at der finnes 

tilstrekkelig kunnskap om hvordan dette arbeidet bør innrettes. Derfor mente Styve Gard dette 

var en undersøkelse som det var viktig å gjennomføre. 

 Husbanken har gjennom kompetansetilskudd muliggjort gjennomføring av 

undersøkelsen. Husbanken er det organet som har ansvar for gjennomføringen av statens 

boligpolitikk, og disponerer de boligøkonomiske virkemidlene (Stortingsmelding 23, 2003-

2004). I dette ligger det også at det er Husbanken som har ansvar for kunnskapsutvikling på 

feltet, for å sikre god bruk av virkemidlene.   

 

1.2 Den sårbare overgangen  

Det å flytte fra institusjon eller fra en tilværelse under omsorg, må forstås som noe 

annet enn det å flytte fra ut fra foreldrehjemmet. Det antas at disse ungdommene står overfor 

flere vanskelige overganger som faller sammen i tid (Taksdal m.fl, 2006). De skal flytte for 

seg selv for første gang, de skal møte voksenlivets krav og utfordringer, samtidig som de skal 

forlate omsorgspersoner som har vært en del av livet gjennom flere år. Noen skal kanskje over 

til nye hjelpetiltak eller instanser, andre skal klare seg helt på egen hånd.  

Mens ”normalungdommene” ofte reiser hjem til foreldrene for støtte og råd, mangler mange 

av disse ungdommene denne muligheten. De har ofte et skjørt nettverk, der institusjonen har 

stått for en av få trygge og stabile relasjoner. Denne gruppen synes derfor å stå overfor langt 

flere utfordringer i overgangen til egen bolig enn ”normalungdommene”. I tillegg møter de 

disse utfordringene med en større sårbarhet knyttet til egen historie og problematikk. 
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Spørsmålet dette aktualiserer er hva som kan gjøres for å legge til rette for, og hjelpe disse 

ungdommene i denne overgangen? For å svare på dette, mener jeg det er nødvendig å ta 

utgangspunkt i ungdommenes egne erfaringer. Hva sier ungdommene selv om denne 

overgangen? Hvordan opplevde de det å flytte ut fra institusjon, hvordan var de forberedt, 

hvilke utfordringer møtte de og hvilke erfaringer har de hatt med hjelpeapparatet?   

Innenfor barnevernet er det behov for å utvikle mer kunnskap om hva som skal til for å 

hjelpe blant annet barn som har vært institusjonsplasserte over i en selvstendig tilværelse 

(Storø, 2001). Hva kan og bør gjøres av forberedelser under institusjonsoppholdet, og hvordan 

kan hjelpeapparatet bidra til å legge til rette for det selvstendige livet? For ungdommer med 

rus - og atferdsproblemer synes overgangen å være særlig sårbar. De representere en stor 

utfordring for hjelpeapparatet, både før og etter utflytting fra barnevernsinstitusjon. Og mange 

av disse får problemer med å etablere og holde fast på egen bolig. Ingen av de avsluttede eller 

pågående studiene, undersøker spesifikt overganger for denne gruppen. Denne undersøkelsen 

vil derfor primært belyse deres erfaringer med å flytte i egen bolig.   

 

1.3 Undersøkelsens formål  

Formålet med undersøkelsen er både å utvikle kunnskap for å motvirke bostedsløshet hos 

en bestemt gruppe, og å legge til rette for at den samme gruppen skal få en god og trygg 

livssituasjon etter barnevernsinstitusjon. Det vil si at undersøkelsen generer en type kunnskap 

som vil være nyttig både for andre institusjoner som arbeider med samme målgruppe og for 

førstelinjetjenesten som har ansvar for tiltakssiden (barnevern – og sosialkontor). Videre for 

kommunale og regionale etater som har det overordnet ansvaret for utforming av barnvernet 

og sosialtjenestene, samt for husbanken som er ansvarlig for gjennomføringen av 

boligpolitikken. På bakgrunn av dette ble følgende tredelte problemstilling utformet:  

 

• Hvordan beskriver ungdommene egne erfaringer og utfordringer med å flytte fra 

barnevernsinstitusjoner til egen bolig?  

• Hvordan mener ungdommene, at det best mulig kan tilrettelegges for en trygg og 

god livs – og bosituasjon etter opphold i barnevernsinstitusjon?  

• Hvordan arbeider institusjonene med utflyttingsprosesser, og hva tenker de om dette 

arbeidet?  
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Brukerperspektivet har stått sentralt gjennom hele undersøkelsen. Det vil si at det er først 

og fremst ungdommenes stemme undersøkelsen vil formidle. Jeg har derfor benyttet en 

kvalitativ tilnærming til problemstillingen, der jeg har intervjuet 13 ungdommer som har 

erfart overgangen fra institusjon til egen bolig. Det har videre blitt lagt vekt på 

brukerrepresentasjon både i undersøkelsens referansegruppe og i styringsgruppen. I tillegg har 

jeg valgt å intervjue tre ansatte ved barnevernsinstitusjoner. Dette fordi jeg mener det kan 

være et nyttig bidrag til undersøkelsen å vise hvordan institusjonene arbeider med 

utflyttingsprosesser, og hva de tenker om dette arbeidet.  

Tidligere forskning har belyst overgangen fra barnevernsomsorg til en selvstendig 

tilværelse, gjennom tre faser: before – during – after (Cathcart, 1997). Storø (2001) har 

oversatt dette til norsk med begrepene: forberedelse – flytting – oppfølging. Han bruker 

fasene for å beskrive arbeidet med ettervern, som han definerer til å være: ”Forberedende og 

støttende arbeid med unge voksne (16-22) som flytter fra et opphold i institusjon eller 

fosterhjem til en selvstendig voksentilværelse med tanke på at de skal gjøres i stand til å klare 

seg selv” (Storø, 2001:24). I denne utvidede definisjonen av ettervern inkluderer Storø også 

det som skjer før selve utflyttingen. Jeg mener derfor det gir mening å bruke denne 

faseinndelingen for å beskrive temaet for denne undersøkelsen, men jeg har valgt å bruke 

andre navn på fasene for å tilpasse de til dette materialet. Den første fasen kaller jeg for ” på 

institusjon”, den andre fasen kaller jeg ”den selvstendige tilværelsen” og den siste fasen kaller 

jeg for ”ettervern”. Jeg har brukt denne inndelingen på den delen av materialet som 

omhandler ungdommenes historier.   

 

1.4 Begrepsavklaring 

Når jeg bruker begrepet ettervern om den tredje fasen, er det med utgangspunkt i en 

snevrere definisjon av ettervern enn Storø sin definisjon ovenfor. Med ettervern mener jeg i 

denne fremstillingen de tiltak som ungdommen mottar etter at den har flyttet ut fra institusjon.  

Det kan være oppfølging/støttekontakt, men det kan også omfatte økonomisk hjelp og andre 

former for tilrettelegging i forhold til ungdommens livssituasjon. Jeg kunne valgt å bruke 

begrepet oppfølging, og det er mange av informantene som bruker dette. Men slik jeg ser det 

er ettervern et mer presist begrep, fordi ettervernet slik jeg tolker begrepet, kan inneholde mer 

enn bare oppfølging. Ettervern er også er organisatorisk begrep som det henvises til både i 

politiske dokumenter og i faglitteraturen.   
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I problemstillingen har jeg brukt uttrykket en ”trygg og god livs – og bosituasjon”, og 

andre steder i fremstillingen bruker jeg uttrykket ”å mestre en selvstendig tilværelse”.  

Jeg mener det er viktig å reflektere litt over disse begrepene. Dette fordi det meningsinnhold 

som tillegges disse begrepene, vil ha betydning både for hvordan vi forstår og tolker 

ungdommenes erfaringer, og hvordan vi anvender den kunnskapen som fremkommer i denne 

undersøkelsen. Ikke alle ungdommer som har vært under barnevernets omsorg, har 

forutsetninger for å leve det livet ”gjennomsnittsbefolkningen” gjør, og heller ikke alle ønsker 

det. Mange av ungdommene har opplevd store traumer i barndommen og noen har skader 

eller problemer som begrenser deres livsmuligheter som voksne. Det er viktig at 

hjelpeapparatet har forståelse for at ungdommene har ulike forutsetninger, og sammen med 

ungdommen kan sette reallistiske forventninger til livet etter institusjon. En selvstendig 

tilværelse kan bety noe helt annet for Mads enn for Kari. Noen vil kanskje alltid ha behov for 

hjelp fra støtteapparatet, men kan likevel ha en trygg og god livssituasjon. Og hva er 

normalitet, og hvem setter standarden for det? Det er viktig at hjelpeapparatet reflekterer over 

hva slags voksne vi vil at disse ungdommene skal bli, og er vi flinke nok til å spørre 

ungdommene hva de ønsker med livene sine? Hva er livskvalitet og hva innebærer det å 

mestre den selvstendige tilværelsen? Jeg vil avslutte med et sitat fra en av de ansatte jeg 

intervjuet: 

 

”Den viktigste målsetningen er å jobbe i retning av at de skal mestre sitt eget liv, og at de skal 

ha en bra livskvalitet. Og det er jo litt forskjellig hva det er for folk. Og det er en god del som 

ikke får A4 liv, men livskvaliteten kan være ganske bra likevel. Men de skal kunne mestre 

livene sine, og oppleve livskvalitet, det er det viktigste målet” (Informant C).      

 

1.5 Tidligere forskning  

Det har blitt utført relativt lite norsk forskning om overgangen fra barnevernsomsorg 

til en selvstendig tilværelse. Først i 2005 kom de første undersøkelsene som satte fokus på 

selve overgangen (Fosterhjemskontakt, 6/2005). Tidligere forskningsarbeid har først og 

fremst rettet søkelys på de tidligere barnevernsbarnas situasjon på undersøkelsestidspunktet 

(Storø, 2005). Som for eksempel Jarmund Veland sin undersøkelse fra Rogaland: ”Hvordan 

gikk det med barnevernets barn?” (Veland, 1993). I 2005 kom Jan Storø med sin 

hovedoppgave: ”Å gå over brennende broer. En kvalitativ studie av barnevernungdommers 

overgang til selvstendig tilværelse”. Han intervjuet unge mellom 18 og 25 år, som hadde bodd 
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minst tre år i barneverntiltak, enten i fosterhjem eller på institusjon, men utelukket 

ungdommer som hadde vært plassert på rus – og atferdsparagrafer. Intervjuene ble foretatt 

minst et halvt år etter utflytting. Storø fant at tilgang på god voksenstøtte var det viktigste 

enkeltelementet som skilte de positive fra de negative flyttingene (Storø, 2005).  

Resultatene fra Storø sin undersøkelse ble presentert på ett ettervernsseminar i Oslo, i 

20051. Her presenterte også Elisabeth Fransson funn fra sitt doktorgradsarbeid: ”Å ha en 

historie og skape seg selv. Fortellinger om å flytte inn, bo og flytte ut av 

barnevernsinstitusjoner”2. Fransson har intervjuet unge voksne mellom 18 og 27 år, om sine 

opplevelser med å flytte inn i, bo i og flytte ut av barnevernsinstitusjon. Målet var å få frem 

kunnskap om overgangen til voksenverden ut fra ungdommens perspektiv. Nær halvparten i 

hennes utvalg fortalte om rusproblemer. I tillegg opplevde mange praktiske problemer, 

psykiske problemer, problemer forbundet med institusjonalisering og problematisk forhold til 

familien. Over halvparten av de unge i hennes materiale fikk tilbud om ettervern, men de unge 

som ikke følger opp tiltaksplanen, og de med stoffproblemer, får lite hjelp. Fransson stiller 

spørsmål om de som trenger mest hjelp, er de som blir ”overført” til sosialtjenesten 

(Forsterhjemskontakt, 6/2005).  

En nyere doktorgradsavhandling av Ingeborg Helgeland (2007), tar for seg 85 

ungdommer med alvorlige atferdsproblemer, som var med i det såkalte Buskerudsprosjektet 

(1981-1985). Helgeland har fulgt ungdommene over en periode på 15 år, og studien baserer 

seg på både kvalitative intervjuer, registreringsdata og surveys. Avhandlingen beskriver 

ungdommenes livsløp og situasjon som 30 åringer. Hovedformålet med studiet var å gi 

kunnskap om hvordan en best kan hjelpe og støtte ungdom med alvorlig atferdsvansker over i 

et positivt spor, og hvilke faktorer som har betydning for utviklingen. Ett av hennes funn var 

at forsterkede fosterhjem og ruskollektiver gir ungdommene en solid sjanse til resosialisering. 

Ungdommene har behov for en stabil omsorgssituasjon med forutsigbare voksne, og de har 

behov for en tiltaksorganisering som gir mulighet til en nær og stabil oppfølging over mange 

år (Helgeland, 2007).  

Et siste forskningsprosjekt av nyere dato jeg vil trekke frem, er Taksdal m fl.(2006) sin 

undersøkelse av bostedsløshet: ”På randen av å bo. Erfart kunnskap om livet og flyttingene 

mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger”. Hovedformålet med denne 

undersøkelsen var å forstå hva som gjør at så mange er bostedsløse etter relativt ferske 

institusjonsopphold i psykiatri og rusomsorg, og foreslå endringer som kan motvirke dette.  

                                                 
1 ”Overgang til en selvstendig tilværelse” 
2 Presentasjonen av undersøkelsen til Fransson bygger på artikkel av Hege Sundt i Fosterhjemskontakt 6/2005  
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Et tilleggsoppdrag var å undersøke overganger fra barnevernstiltak til egen bolig (Taksdal 

m.fl, 2006:ix). Hoveddelen av materialet til denne siste delen bygger på fokusgruppeintervju 

med seks tidligere barnevernsbarn. Undersøkelsen fant at det oppleves som et reelt og viktig 

brudd for mange å gjøre seg ferdig med barnevernet. Videre kom det frem at selv om en del 

forhold i barnevernet kan være kritikkverdige, er det også mange som får god hjelp og stabil 

oppfølging over lang tid. Undersøkelsen fant det urovekkende at det synes som om 

hjelpeapparatet står opprådd når den unge selv bryter kontakten med barnevernet (Ibid).  

Denne oppsummeringen viser at det har blitt gjort en del forskning på barnevernsbarns 

overgang til en selvstendig tilværelse de sist årene, men fortsatt er det behov for mer 

forskning på området. Særlig mangler det kunnskap om gruppen av institusjonsplasserte 

ungdommer med rus – og atferdsproblematikk, og ungdommer med kortere 

institusjonsopphold, som ble utelatt fra Storø (2005) sin undersøkelse. Denne undersøkelsen 

vil derfor se på erfaringene til denne gruppen som sitt primærformål. Videre vil undersøkelsen 

ha et spesielt fokus på forhold knyttet til bolig. 

 

1.6 Om boligpolitikken  

Det å bo, og ha en bolig som er trygg og god, er sentrale element i å mestre den 

selvstendige tilværelsen. Tidligere undersøkelser har vist at mange ungdommer i denne 

gruppen har vanskeligheter med å etablere seg på det private boligmarkedet. Regjeringen har 

som målsetning å skaffe bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet og gi hjelp til å bli boende i 

denne (Stortingsmelding nr 23, 2003-2004). Jeg vil her kort gjøre rede for de viktigste 

boligpolitiske virkemidlene, og rollefordelingen i boligpolitikken. Det å kjenne til hvordan 

boligmarkedet fungerer og hvilke politiske virkemidler som benyttes, er nødvendig fordi det 

utgjør det handlingsrommet som hjelpeapparatet til enhver tid må bevege seg innenfor. 

Samtidig utgjør det et intervensjonsområde som hjelpeapparatet bør kjenne til, for å rette opp 

eventuelle skjevheter og mangler i tilbudet til aktuelle grupper. De ulike boligpolitiske 

tiltakene kan deles inn i to hovedgrupper; generelle tiltak og individrettede tiltak. Mens det før 

var overvekt av generelle tiltak sammen med en til dels generøs offentlig boligpolitikk 

(etterkrigstiden), går utviklingen i dag mot færre generelle ordninger, og flere individrettede 

tiltak (Taksdal m.fl, 2006).  

Generelle tiltak handler først og fremst om å tilrettelegge for at boligmarkedene skal 

fungere best mulig. Dette gjøres gjennom statlige virkemidler som lover og regler, 

organisering, overordnede planoppgaver, kunnskap og kommunikasjon. De individrettede 
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tiltakene, og særlig de økonomiske virkemidlene, er først og fremst ment som en korreksjon 

til markedet, for på den måten å sikre boliger til de vanskeligstilte. De vanligste 

boligøkonomiske virkemidlene er: startlån, ikke behovsprøvende grunnlån, bostøtte, garantier 

og tilskudd til utleieboliger (Stortingsmelding 23, 2003-2004). Startlån er et lån som er ment 

på personer som ikke får lån fra private banker, eller som mangler egenkapital, som for 

eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere og funksjonshemmede 

(www.husbanken.no).  

Bostøtte er en ordning som skal hjelpe vanskeligstilte til å etablere seg i egen bolig og 

til å beholde denne. Bostøtten er det største, viktigste og mest målrettede boligøkonomiske 

virkemidlet. I 2007 mottok rundt 124 000 husstander bostøtte. For å kunne motta bostøtte må 

vedkommende være støtteberettiget, og det stilles som hovedregel visse krav til boligen.  

Er disse oppfylt, er det forholdet mellom husstandens boutgifter og inntekter som avgjør om 

det blir innvilget bostøtte. Bostøtteordningen administreres både av husbanken og 

kommunene (ibid). For de mest vanskeligstilte kan kommunene også tilby andre 

individrettede tiltak, som tilbud i botreningsleiligheter, bolig med oppfølging, eller 

døgnovernattingstilbud (Taksdal, m.fl, 2006).  

Ansvaret for utformingen av de boligpolitiske virkemidler ligger både på statlig og 

kommunalt nivå. Staten fastsetter boligpolitiske mål, juridiske rammevilkår, bidrar med 

kompetansetiltak og økonomisk bistand til spesielle formål. Kommunene er primært ansvarlig 

for gjennomføring av tiltakene lokalt. De planlagger og tilrettelegger for bygging og utbedring 

av boliger og boligområder, og er ansvarlige for at også de vanskeligstilte har et boligtilbud. 

Husbanken skal bistå kommunene med å oppfylle sine oppgaver. Husbanken er statens 

sentrale gjennomføringsorgan i boligpolitikken, og disponerer de boligøkonomiske 

virkemidlene. Husbanken har også en viktig rolle som kunnskaps – og kompetanseutvikler, og 

som veileder overfor kommunene (Stortingsmelding 23, 2003-2004). 

 

1.7 Leserveiledning 

 ”Den sårbare overgangen” er en rapport som først og fremst beskriver ungdommenes 

egne erfaringer med overgangen fra barnevernsinstitusjon til egen bolig.  

I kapittel 2 gjør jeg rede for hva som legges i begrepet en brukersentrert undersøkelse, og de 

metodiske valg jeg har gjort i undersøkelsen. I kapittel 3 presenterer jeg datamaterialet og 

ungdomshistoriene. I kapittel 4 presenterer jeg ungdommens egne erfaringer med den siste 

tiden ”på institusjonen”, ”den selvstendige tilværelsen” og ”ettervern”. I kapittel 5 beskriver 
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jeg hva fagfolkene vektlegger i arbeidet med utflyttingsprosesser og hvilke utfordringer de ser 

i dette arbeidet. Dette leder videre til kapittel 6, der jeg ser på forholdet mellom 

ungdommenes behov, praksis i feltet, og de politiske rammebetingelsene. Jeg begynner 

kapittelet med å presentere en positiv og en negativ utflytting. Ut fra dette og materialet ellers 

trekker jeg ut noen kjernefaktorer som synes viktige i arbeidet med overgangen til en 

selvstendig tilværelse. Videre ser jeg på ulik problematikk og behov hos ungdommen, som 

utfordrer arbeidet med utflyttingsprosesser. Dette sammen med de politiske 

rammebetingelsene utgjør det handlingsrommet de profesjonelle må intervenere innenfor i 

arbeidet med å tilrettelegge for overgangen mellom barnevernsinstitusjon og egen bolig.  

Jeg avslutter kapittelet med et blikk på de boligsosiale virkemidlene. I kapittel 7 presenterer 

jeg referansegruppens og ungdommenes egne anbefalinger. I avslutningskapittelet 

oppsummerer jeg funnene i undersøkelsen, samtidig som jeg retter fokuset mot urovekkende 

sider ved virksomheten, og den politiske utviklingen i feltet.  
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Kapittel 2: Metode 

 

I dette kapittelet gjør jeg rede for den metodiske tilnærmingen jeg har brukt og de 

metodiske valg jeg har foretatt underveis i prosjektet. Undersøkelsen bygger på en kvalitativ 

tilnærming, der formålet har vært å løfte frem og dokumentere ungdommenes erfaringer med 

det selvstendige livet og forberedelsene til dette. Undersøkelsen bygger på et lite, men 

intensivt materialet. Jeg har derfor dratt veksler på andre undersøkelser der det synes relevant. 

Dette for å gi en større analytisk bredde til undersøkelsen.  

 

2.1 En brukersentrert undersøkelse  

Undersøkelsen bygger primært på dybdeintervjuer av ungdommer som har erfart det å 

flytte fra barnevernsinstitusjon til egen bolig. Bakgrunn for valg av en slik kvalitativ 

tilnærming, kan relateres både til undersøkelsens problemstilling og til krav om 

brukermedvirkning. Undersøkelsen skal vise ungdommenes egne erfaringer med overgangen, 

noe som det kvalitative intervjuet er godt egnet til å få frem. Kvale (1996) beskiver at det 

kvalitative intervjuets formål er å fremskaffe subjektets beskrivelser av sin livsverden, og er et 

godt virkemiddel for å gi innblikk i hvordan denne verden forstås. Forskerens oppgave i 

intervjuet kan beskrives på følgende måte:  

 ”I want to understand the world from your point and view. I want to know what you know in 

the way you know it. I want to understanding the meaning of your experience, to walk in your 

shoes, to feel things as you feel them, to explain things as you explain them. Will you become 

my teacher and help me understand?” (Spradley i Kvale, 1996: 125). 

Det kvalitativ intervjuet bidrar til å sikre undersøkelsen brukermedvirkning, fordi det 

setter informantens erfaringer og følelser i sentrum. D. Album bruker begrepet 

”pasientsentrert undersøkelse” i stedet for brukermedvirkning, og beskriver tre kriterier på 

individnivå som er med på å sette pasientenes erfaringer i sentrum. For det første må 

undersøkelsen gjøre pasientene til sitt emne, pasientene må være informanter og pasientenes 

begreper og kunnskap må komme frem (Album, 2006). Det kvalitative intervjuet er en godt 

egnet metode for å møte disse kriteriene. For å sette ungdommenes erfaringer i sentrum, har 

jeg valgt å fokusere utelukkende på ungdommenes egne beskrivelser på det aktuelle 

intervjutidspunktet. Jeg ser at der kan være ulike fortolkningsmuligheter knyttet til deres 
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erfaringer, blant annet har jeg i undersøkelsen vært i kontakt med nære pårørende, som har 

gitt andre beskrivelser enn det som fremkommer hos ungdommen. Når jeg velger å ikke gjøre 

noe poeng av dette her, er det fordi dette skal være en brukersentrert undersøkelse, som tar 

ungdommenes virkelighet på alvor.  

Som et annet ledd i å sikre undersøkelsen brukermedvirkning, ble det ved oppstart 

etablert en tverrfaglig referansegruppe. Denne skulle være bredt sammensatt av mennesker 

som på ulike måter arbeidet med eller på annen måte hadde kjennskap til undersøkelsens 

problemstilling (brukerrepresentanter) 3. Det ble holdet to møter med referansegruppen.  

Det første tidelig på høsten 2007. Der ble undersøkelsens problemstilling diskutert.  

Hva ønsket man å finne ut ved undersøkelsen, og hvordan skulle dette gjøres. Det andre møtet 

med referansegruppen ble holdt i januar 2008. På dette møtet ble foreløpige funn presentert, 

og gruppen diskuterte aktuelle tiltak. På dette møtet var det stort fravær, særlig var det uheldig 

at ingen av aktørene med myndighet på kommunalt/statlig nivå var representert.  

 

2.2 Planlegging og gjennomføring av undersøkelsen 

Valg av metodisk tilnærming har betydning for utvelgelse av informanter.  

Formålet med en kvalitativ undersøkelse er å gi forskeren mest mulig informasjon om et 

avgrenset tema, ikke å generalisere til større deler av populasjonen (Creswell, 2003). Det vil si 

at det gjøres et strategisk utvalg av informanter ut fra undersøkelsens problemstilling.  

Dette for å gi variasjon og favne flest mulig erfaringer innenfor det gitte området. Jeg hadde 

på forhånd bestemt meg for noen kriterier for utvelgelse av informanter, og noen variabler jeg 

ville skulle være representert i undersøkelsen. For det første skulle det være minst ett halvt år 

siden utskrivelse fra institusjon, men ikke mer enn fem år. Dette fordi ungdommene skulle ha 

fått gjort seg noen erfaringer med den selvstendige tilværelsen, samtidig som de skulle være 

”nær” overgangen. For det andre ønsket jeg å ha en balanse mellom jenter og gutter i 

undersøkelsen. Videre ønsket jeg primært ungdommer med rus – og atferdsproblematikk på 

innskrivingstidspunktet. Og jeg ville ha ungdommer fra flere institusjoner representert, for å 

gi et bredere analytisk grunnlag for undersøkelsen.  

Jeg ønsket følgende variabler representert i undersøkelsen: Ungdom på tvang (§4-24), 

ungdom med avbrutt behandling, ungdom med planlagte behandlingsforløp, ungdom med og 

                                                 
3 Liste over referansegruppens medlemmer, foreligger som vedlegg.  
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uten ettervern, ungdom som hadde erfart utkastelse, ungdom med fortsatt tung 

rusproblematikk, og en viss geografisk spredning for nåværende bosted. Jeg hadde ikke på 

forhånd satt noe endelig tall for antall informanter, men ville søke en balanse mellom på den 

ene siden å få et grundig materiale, som det samtidig var mulig å få oversikt over innenfor det 

tidsrommet som var satt av til undersøkelsen. På den andre siden var det viktig å få mange 

nok informanter til å kunne gi et bredt spekter av erfaringer og nyanser, og ha mulighet til å 

lete etter mønster i informantenes fortellinger.  

I Taksdal m.fl (2006), beskriver de kontaktetableringen med tidligere barnevernsbarn 

som vanskelig og tidkrevende, med magert resultat. Jeg var derfor spent på om jeg ville klare 

å rekruttere mange nok informanter ut fra de kriteriene jeg hadde satt. Jeg bestemte meg for to 

metoder for rekruttering. For det første ville jeg henvende meg til ungdommer som jeg kjente 

fra egen praksis som miljøterapeut. Jeg antok at eget kjennskap kunne fungere som døråpner, 

på den måten at ungdommene ville ha mer lyst til å snakke med en de kjente fra før, enn en 

ukjent forsker. En slik tilnærming ville også gi meg god kontroll over variablene, slik at jeg 

kunne gjøre et strategisk utvalg. Samtidig ville jeg at cirka halvparten av ungdommene skulle 

komme fra andre institusjoner. For å rekruttere disse, henvendte jeg meg til institusjoner med 

rett målgruppe, for å høre om de kunne være behjelpelige med å skaffe informanter ut fra de 

kriterier jeg hadde satt.  

Det viste seg overraskende lett å rekruttere ungdommer som jeg selv kjente til og tok 

kontakt med. Alle jeg kontaktet var positive til å delta i undersøkelsen. Rekruttering via 

tredjeperson, er en situasjon som gir mindre kontroll over utvalget. Dette førte til at jeg fikk 

tre informanter som ikke var plassert på rus- og atferdsparagrafer. Jeg valgte å se på dette som 

en styrke for undersøkelsen, fordi det ville gi mulighet til å se disse ungdommenes erfaringer i 

forhold til primærgruppens erfaringer.   

Under forberedelse til intervjuene ble jeg oppmerksom på at det også kunne være 

interessant å inkludere noen av de ansatte på behandlingsinstitusjonene i datamaterialet.  

Jeg ønsket å høre hvordan de forskjellige institusjonene arbeidet med utflyttingsprosesser, og 

hvilke erfaringer de hadde gjort seg med dette arbeidet. Jeg valgte å gjøre et begrenset utvalg, 

fordi dette først og fremst skulle være ungdommenes undersøkelse. Jeg rekrutterte derfor tre 

ansatte fra tre ulike institusjoner. For å unngå at de ble brukt som en kontroll på ungdommens 

historier, ble ungdommene overhode ikke tatt opp som noe tema under intervjuene. Jeg la 

vekt på at de profesjonelle skulle ha lang og bred erfaring med målgruppen. Jeg stilte derfor 

som kriterier at de skulle ha jobbet ved institusjonen i flere år, og at de hadde både 

ledererfaring og miljøterapeutisk erfaring.  
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2.2.1 Gjennomføring av intervjuene  

Jeg utførte 13 intervjuer av ungdommer og tre intervjuer av ansatte høsten 2007. 

Kontaktetableringen skjedde via telefon til de aktuelle ungdommene. Jeg ringte selv til de 

ungdommene jeg kjente fra min egen praksis. Til ungdommer fra andre institusjoner, var det 

ansatte fra disse institusjonene som gjorde den første henvendelsen. Deretter fikk jeg 

telefonnummeret til de som var villige til å delta, slik at jeg selv kunne presentere prosjektet 

nærmere og gjøre intervjuavtalen. Noen av intervjuene ble gjort hjemme hos ungdommene 

selv, noen i hotellobbyer eller på kafe, og noen på mitt kontor. En ungdom ble intervjuet på 

nåværende behandlingssted. I utgangspunktet ønsket jeg å gjøre flest mulig av intervjuene 

hjemme hos ungdommen, fordi dette vil gi meg mer utfyllende informasjon om ungdommens 

bosituasjon. Jeg innsåg etter hvert at hensynet til mest mulig informasjon, måtte balanseres 

med hensynet til min egen trygghet som forsker. Noen ganger stilte jeg derfor krav om å møte 

informantene på et nøytralt sted. Jeg ønsket heller ikke å presse ungdommene til å utføre 

intervjuet hjemme, fordi det var viktig for meg at vi fant en intervjusituasjon som var 

komfortabel. Her viste det seg også å være stor forskjell på ungdommene. Noen gav tydelig 

uttrykk for at de syntes det var kjekt å få besøk av forskeren. De viste meg rundt i leiligheten, 

serverte kaffe og noen hadde laget kake. Andre ønskte helst å komme på kontoret eller å 

møtes på en nøytral plass. Ungdommene fikk kompensasjon på 200kr for å delta i intervjuet.  

Til grunn for intervjuene hadde jeg utarbeidet to intervjuguider, en til ungdommene og 

en til de ansatte4. Intervjuguidene var utarbeidet slik at de var konsentrert rundt noen temaer, 

med tilhørende underspørsmål. Jeg begynte intervjuet med å hilse på informantene og takke 

for at de ville stille opp til intervju. Jeg presenterte kort prosjektets formål og min rolle.  

Jeg informerte om anonymitet og spurte om å få ta opp intervjuet på bånd. Dette var greit for 

alle informantene. Ungdommene fikk utdelt et skriv om anonymitet og bruk av opplysninger 

som fremkom i intervjuet5. De ble bedt om å lese gjennom dette og signere dersom de 

aksepterte betingelsene. Jeg begynte intervjuet med at ungdommene kort skulle presentere sin 

historie i barnevernet, og årsak til plassering på de aktuelle institusjonene. Intervjuene ble lagt 

opp slik at informantene skulle få snakke mest mulig fritt, og fortelle om sine erfaringer med 

temaene. Dette fordi jeg antok at dette kunne bringe nyanser og erfaringer til undersøkelsen 

som jeg ikke hadde kalkulert med på forhånd. Det var likevel en nødvendighet å ha 

underspørsmål, for å sikre at jeg fikk dekket de områdene jeg ønsket å få informasjon om. 

Underspørsmålene ble stilt der det føltes naturlig i dialogen, og ikke etter rekkefølge. 
                                                 
4 Intervjuguidene foreligger i sin helhet som vedlegg.  
5 Skjemaet ”Samtykke til innhenting og bruk av informasjon..” finnes som vedlegg 
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Intervjuene hadde en varighet på cirka en time. Jeg la vekt på at det skulle være en god og 

trygg atmosfære under intervjuene, med rom for både latter og gråt. En av ungdommene 

ønsket å ha samboeren tilstede under intervjuet.  

Det var særlig to utfordringer jeg møtte under arbeidet med ungdomsintervjuene.  

Noen av intervjuene var preget av at ungdommene var ruset. I gjennomføringen av disse 

intervjuene ble det en større utfordring å følge intervjuguiden og holde en sammenheng i 

samtalen, og det ble en utfordring å holde informantenes oppmerksomhet i lengre perioder. 

Til tross for dette, mente jeg det var viktig at disse informantenes erfaringer ble representert i 

undersøkelsen.  En annen utfordring jeg møtte var å holde samtalen til tema for 

undersøkelsen. De fleste av informantene hadde lang erfaring med barnevernet, og noen såg 

kanskje på dette intervjuet som en mulighet til å få fortelle sin livshistorie og sine erfaringer, 

både positive og negative. Det ble derfor en utfordring for meg som forsker, å hele tiden holde 

fokuset på tema for intervjuet, samtidig som jeg ville la informantene snakke mest mulig fritt.  

Intervjuene av de profesjonelle ble organisert etter samme metode, etter at intervjuene 

med ungdommene var fullført. Jeg kontaktet den personen ved de aktuelle institusjonene som 

jeg hadde hatt kontakt med forut for ungdomsintervjuene, og beskrev de kriteriene jeg hadde 

satt for utvelgelse av ansatte informanter. Intervjuene kom i stand enten ved at denne 

personen selv stilte opp, eller at den formidlet kontakt med aktuell person ved institusjonen.  

Intervjuene foregikk på informantenes arbeidsplass.  

 

2.2.2 Analyse av datamaterialet  

Alle intervjuene er transkribert i sin helhet. Underveis i transkriberingsprosessen 

gjorde jeg en god del notater, som skulle lette arbeidet med å trekke ut gjennomgående temaer 

fra intervjumaterialet. I analysen la jeg vekt på å lete etter variasjoner og nyanser over tema 

som kom frem gjennom ungdommens historier. I rapporten har jeg valgt en relativt 

omfattende bruk av sitater, og tolkning av disse som et bærende element i analysen.  

Videre har jeg noen ganger hoppet i teksten fordi informanten har uttalt seg om samme tema 

på ulike steder, eller jeg har utelatt innskutte bisetninger som kunne ha forvirret leseren.  

Dette har jeg markert med: (..) i teksten. Sitatene skal belyse poenger i analysen, og de skal 

bidra til å gi leseren en nærhet til informantenes hverdag. Sitatene er gjengitt så ordrett som 

mulig, men ikke på dialekt. Dette har vært viktig for å fremheve informantenes stemme og 

virkelighet, og for å sikre nøyaktighet i presentasjon av datamaterialet. Til sitatene er det 
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knyttet fiktive navn. Dette har jeg gjort fordi jeg mener det er viktig at leseren blir kjent med 

ungdommenes historier og kan skille mellom disse.  

For å sikre informantene anonymitet har jeg valgt å ikke tilkjennegi hvilke 

institusjoner som er representert i undersøkelsen. De fiktive navnene er imidlertid knyttet til 

rett kjønn. Dette fordi jeg mener det kan være interessant for leseren å kunne skille mellom 

gutters og jenters erfaringer når hun leser materialet. Når det gjelder de profesjonelles kjønn, 

har jeg valgt å ikke gjøre noe poeng av dette ved benevnelsen av informantene, fordi jeg 

mener kjønn har liten relevans i denne sammenheng.  
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Kapittel 3: Presentasjon av datamaterialet 

 

I dette kapittelet vil jeg presentere datamaterialet og ungdomshistoriene.  

Undersøkelsen bygger på intervjuer av 13 ungdommer og tre ansatte ved ulike 

barnevernsinstitusjoner. Totalt fire institusjoner er representert, hvorav to tar i mot 

ungdommer med alvorlige atferdsvansker (rus og/eller kriminalitet), plassert etter Lov om 

Barnevernstjenester § 4-24 eller § 4-26. De to andre institusjonene tar primært i mot såkalte 

omsorgsplasseringer, § 4-4, 5.ledd eller § 4-12, men tar unntaksvis også i mot § 4-26  

(Paragrafenes innhold er i sin helhet gjengitt i vedlegg 1) Alle institusjonene er privat eiet 

eller stiftelser, og har enten driftsavtale, eller selger plasser til det regionale BUF etat (Barne – 

ungdoms og familieetaten)6. Ved alle de fire institusjonene arbeider de ansatte etter ulike 

typer medleverturnus. Det vil si at de ansatte bor og lever sammen med ungdommen i 

arbeidsperiodene. Hvordan medleverturnusen defineres varier mellom institusjonene. To av 

institusjonene definerer kollektivet som miljøarbeidernes primære hjem, mens de to andre har 

kortere arbeidsperioder, på mellom 3 og 10 dager, etterfulgt av en lengre friperiode. Tre av 

institusjonene omtaler seg selv som kollektiv.  

10 av 13 ungdommer var plassert etter rus – og atferdsparagrafer, og de utgjør derfor 

hovedtyngden av datamaterialet. Av disse hadde to vært plassert på tvang (§ 4-24). Ingen av 

disse forlenget oppholdet på annen paragraf når tvangsvedtaket utløp. Fem jenter og åtte 

gutter ble intervjuet. Ungdommene var mellom 18 og 24 år på intervjutidspunktet, og hadde 

blitt utskrevet fra institusjon i tidsrommet fra ½ til 5 år siden.  
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Figur 1: Alder på intervjutidspunktet 

 

                                                 
6 BUF etat har ansvar for institusjonsplasseringer etter Barnevernsloven.  
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Figur 2: Tid siden utskriving fra institusjon 

 

3.1 Flytting og oppfølging 

De fleste av ungdommene (9) i undersøkelsen har gjennomført planlagte flyttinger, 

med oppfølging (se figur 3). Noen ungdommer har flyttet som følge av avbrudd i 

behandlingen, enten ved at de selv har skrevet seg ut, eller ved at barnevernet har sagt opp 

plassen. Tre ungdommer forteller at de flyttet til tross for at barnevernet eller institusjonen 

mente de burde vært lenger i behandling, men at de likevel fikk hjelp til å planlegge å 

forberede seg til utflytting av institusjonen. Alle disse ungdommene hadde 

rus/atferdsproblematikk på innskrivingstidspunktet. Av de tre ungdommene som var plassert 

under omsorgsparagrafer, gjennomførte alle planlagte utflyttinger med oppfølging. En av 

disse beskriver at han ikke hadde lyst å flytte fra institusjonen, men at han ”måtte” flytte, fordi 

han ble 18år. Hovedinntrykket er likevel at de fleste gleder seg til å flytte, og en del velger å 

skrive seg ut før institusjonen mener det er riktig. Ingen av ungdommene har fortalt at de 

ønsket oppfølgingstilbud når de flyttet ut, men ikke fikk det. Mens flere har beskrevet at de 

takket nei til slikt tilbud. Enten fordi det ble stilt kriterier for oppfølgingen som ungdommen 

ikke ville eller klarte å følge, eller fordi ungdommen rett og slette ønskte å avslutte kontakten 

med barnvernet.   
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 § 4-12 

§ 4-4, 5.ledd 

§ 4-24 

(tvang) 

§ 4-26 

(”frivillig” tvang) 

Planlagt utflytting med oppfølging 3  5 

Planlagt utflytting uten oppfølging  1 1 

Avbrudd i behandlingen med oppfølging  1  

Avbrudd i behandlingen uten oppfølging   2 

  

Figur 3: Planlagt/ikke planlagt utflytting etter plasseringshjemmel 

 

 

Tre av institusjonene har egne utflyttingsavdelinger, og åtte av ungdommene i 

undersøkelsen har bodd en periode ved slik avdeling. To av ungdommene flyttet videre til 

såkalte treningsbolig i regi av institusjonen før de flyttet i egen bolig. Med treningsbolig 

menes en hybel/leilighet som disponeres av institusjonen. Ungdommen har ansvar for eget 

hushold, med støtte fra personalet ved institusjonen. Treningsboligen inngår som en del av 

behandlingen, og som en del av prosessen frem mot selvstendiggjøring.  

I alt ni av ungdommene har eller har hatt en eller annen form for oppfølging i egen 

bolig. Fem ungdommer har/har hatt oppfølging fra institusjonen, to har støttekontakt 

organisert fra barnevernet og to har avtale med DUE (”Der Ungdommen Er”), en 

oppfølgingsvirksomhet som driftes av Utekontakten i Bergen. En ungdom opplevde at 

oppfølgingsavtalen ble avsluttet av barnevernet, fordi ungdommen ikke overholdt kriteriene 

som var lagt til grunn for oppfølgingen. Ellers forteller ungdommene at de stort sett har 

positive erfaringer med oppfølging, og der det er avsluttet, så har det vært ut i fra en gjensidig 

enighet mellom ungdom og den ansvarlige for oppfølgingen.  

 

3.2 Situasjon i dag 

3.2.1 Bosted 

Hovedtyngden av ungdommene bor i dag i storby, det vil si i Bergen, Oslo eller 

Stavanger. Men også ungdommer bosatt i småbyer og i bygd på Vest – og Østlandet er 

representert i undersøkelsen. Fire av ungdommene bor i dag i geografisk nærhet til 

institusjonen. Ni av ungdommene flyttet til samme sted som forelder/re eller fosterforeldre når 

de flyttet ut fra institusjonen, syv av disse bor fortsatt på samme sted i dag. Fem av 
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ungdommene har erfart bostedsløshet i kortere perioder, og to ungdommer har erfart 

utkastelse. I begge tilfellene gjaldt dette for den første ordinære boligen etter institusjon.  
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Figur 4: Bosted i dag 

 

På intervjutidspunktet var fem av ungdommene samboende og en var gift. En bodde 

sammen med en kamerat. To ungdommer bodde hjemme, hvorav den ene var på utkikk etter 

leilighet. Han fortalte at han hadde blitt tilbudt hospitsplass etter avsluttet 

behandlingsopplegg, men hadde takket nei til dette, og derfor bodde hjemme. En ungdom 

bodde alene sammen med barn og to bodde alene på hybel. En var på behandlingsinstitusjon, 

men hadde blitt oppfordret til å søke om kommunal bolig. Fem av ungdommene hadde barn, 

men kun to av disse hadde daglig omsorg for barn.  

 

3.2.2 Inntekt, arbeid, skolegang  

En stor andel av ungdommene i dette materialet, var på intervjutidspunktet avhengig 

av offentlig støtte. Tre ungdommer fikk fortsatt støtte fra barnvernet, mens fire var avhengig 

av sosialhjelp. To mottok attføringsstønad, og en hadde overgangsstønad. Fire av 

informantene hadde inntekt gjennom enten jobb, eller jobb og stipend fra Lånekassen, og 

beskrev at de hadde en grei økonomisk situasjon. To ungdommer jobbet innenfor restaurant – 

og service bransjen, og en som vikar på sykehjem. Ingen av ungdommene hadde på 

intervjutidspunktet fullført videregående skole, men tre av ungdommene var i ferd med å 

gjøre dette/hadde planer om å gjøre dette i nærmeste fremtid. Tre av ungdommene beskrev at 

de nettopp hadde startet på arbeidsmarkedstiltak; to på arbeidsforberedende kurs og en 

utplassert i bedrift. En ungdom jobbet i attføringsbedrift og to var uten dagtilbud.     
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            Figur 5: Dagtilbud og inntekt 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

             Figur 6: Fordeling etter stønadstype 

 

 

3.2.3 Ustabilitet  

Flere av ungdommene beskriver en ustabil livssituasjon etter utskriving fra institusjon.  

Anne, som ruser seg mye, forteller at hun har flyttet fire ganger i løpet av året som har gått 

siden hun flyttet fra institusjonen, og at hun har opplevd å bli kastet ut to ganger. Tone, som 

avbrøt behandlingen da hun fylte 18 år, forteller at hun de første månedene bodde i tre 

forskjellige hytter, etterfulgt av to forskjellig leiligheter, før hun flyttet dit hun bor nå.  

Data fra denne undersøkelsen tyder på at det først og fremst er de ungdommene som har de 

alvorligste problemene ved utskriving, som flytter oftest.  

Hovedvekten av ungdommer med rusproblem ved innskriving, forteller at den første 

perioden etter utskriving, ble preget av mye fest og rus. Noen forteller at de etter en tid klarte 

å redusere rusmisbruket, enten ved egen hjelp, eller støtte fra andre, mens en del fortsatt har et 

rusproblem. Tre ungdommer forteller at de fikk lov å komme tilbake på institusjonen for en 

Type stønad Antall 

Overgangsstønad 1 

Attføring 2 

Sosialstønad 4 

Barnevernstjenesten 2/3 (en mottar både attføring 

og støtte fra barnevernet) 
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periode, fordi det oppstod problemer når de flytter for seg selv. To av disse beskriver dette 

som en vesentlig årsak til at de i dag betegner seg som rusfrie. Fire av ungdommene i 

undersøkelsen har i dag et alvorlig rusproblem, hvorav en er under behandling. Med alvorlig 

rusproblem, mener jeg her daglig/jevnlig inntakt av illegale medisiner og/eller tyngre 

narkotiske stoffer. For tre av disse er boligsituasjonen dårlig eller usikker. 

 

3.3 Historiene  

Linda bodde på to forskjellige institusjoner fra hun var 17.5 – 19år, på grunn av rusproblemer 

(§ 4-24 og 4-26). Det siste halve året bodde hun i en utflyttingsavdeling og i en treningsbolig. 

Det siste året Linda bodde på institusjon ble det registrert lite rusing. Når tvangsvedtaket 

opphørte, flyttet Linda til en større by sammen med en venninne, og begynte på videregående 

skole. Hun gjenopptok kontakten med det gamle rusnettverket sitt, og den første perioden var 

preget av en god del fest og rus. Hun hadde ikke ettervern og har hatt lite kontakt med 

institusjonene i ettertid. Hun har hele tiden hatt mye kontakt med foreldrene, særlig mor. I dag 

har Linda et barn som hun har aleneomsorg for. Hun har flyttet tilbake til hjemstedet i leid 

leilighet, og hun er i ferd med å fullføre en yrkesutdannelse.  

 

Anne var tilknyttet institusjon i ca 3 år (§ 4-26, 4.4-5.ledd). Hun fremstår som en livelig og 

engasjert jente, med et stort rusproblem. Når hun var 19 år flyttet hun ut fra institusjonen, med 

oppfølging. Etter dette har hun blitt kastet ut flere ganger på grunn av rusproblemet, både fra 

Folkehøgskole og egen hybel. Ettervernet fra barnevernet ble avsluttet fordi hun ikke fulgte 

de kriteriene som var avtalt for dette. Hun har på kort tid flyttet flere ganger.  

På intervjutidspunktet var hun samboer. Hun er avhengig av sosialstønad og har ikke jobb. 

Hun har lite kontakt med familien, og liten støtte ellers.  

 

Knut bodde på institusjon fra han var 17 til han var 18 år. Han var plassert på grunn av 

alvorlig kriminalitet (§ 4-26). Knut var fast bestemt på å flytte ut etter ett år. Han flyttet til en 

større by. Han hadde på forhånd gjort avtale om å bli med i en spesiell gruppe, som han hadde 

blitt kjent med via internett. Dette ble hans ”arbeid”. Leder av denne gruppen fikk også ansvar 

for ettervernet. Knut er ikke så opptatt av å bo, så lenge han har tak over hodet. I dag bor han 

på en liten hybel, men han kan godt tenke seg å bli husokkupant. På intervjutidspunktet får 

Knut støtte til hybel og livsopphold av barnevernstjenesten, men han er usikker på hvor lenge 
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dette vil fortsette. Han fremstår som en gutt med en sterk identitet knyttet til den gruppen han 

er medlem av.  

 

Mads var tilknyttet institusjon i 2,5 år, på grunn av rusproblematikk (§4-26 og 4.4, 5.ledd). 

Han flyttet ut når han var 20 år, etter å ha bodd både i utflyttingsavdeling og i treningsbolig.  

Mads fungerte godt på institusjonen og trodde selv han hadde fått kontroll på rusproblemet. 

Han flyttet hjem til far og fortsatte en påbegynt fagutdannelse på ny videregående skole.  

Etter ett års tid utviklet Mads et alvorlig rusproblem. På intervjutidspunktet har han nylig blitt 

innlagt til rusbehandling. Han tror han vil klare seg fint på institusjonen, men er urolig for 

hvordan det skal gå når han skal bo for seg selv. Mads har ett barn som har en del kontakt 

med, og han har mye kontakt med foreldrene.  

 

Lars kom til institusjonen etter eget ønske, på grunn av rusproblem (§4-26, 4.4, 5.ledd).  

Han bodde ved institusjonen i nesten 1 år, men bestemte seg for å flytte før vedtaket gikk ut. 

Han flyttet tilbake til hjemstedet, i en leilighet sammen med en kamerat. Her bodde Lars bare 

en kort periode, før han flyttet sammen med sin nåværende samboer. På intervjutidspunktet er 

Lars opptatt av å fortelle at han har det bra. Han har et arbeid han trives med i en 

attføringsbedrift, han har samboer, og han har ettervern som han er veldig fornøyd med.  

Han snakker mye om festing, og det er tydelig at dette er en viktig del av livsinnholdet.  

Han forteller at han har hatt noen sprekker, men mener han har kontroll på rusproblemet.  

 

Thomas har vært til sammen 1,5 år på tvang (§4-24) på to forskjellige institusjoner på grunn 

av problemer med kriminalitet og rus. Tvangsvedtaket ble til slutt oppløst fordi institusjonen 

mente de ikke kunne hjelpe Thomas med hans problem. Thomas selv hadde lyst å flytte 

tilbake til hjemstedet. Det ble organisert med ettervern, og Thomas ordnet selv med hybel. 

Han ble etter kort tid kastet ut på grunn av husbråk, og flyttet til ny leilighet sammen med en 

kamerat. Der bodde han fortsatt på intervjutidspunktet og trivdes med det. Thomas har fortsatt 

ettervern. Han har ikke hatt fast dagtilbud siden utskriving. Han sier han ruser seg mindre nå. 

Han har en god del kontakt med mor, som bor i nærheten, og han har kjæreste. 

 

Ole kom til institusjonen da han var 17 år på grunn av rusproblem, og var der i nesten 5 år 

(§4-26, 4-4.5.ledd). Han har bodd både ved hovedavdelingen og i utflyttingsavdelingen i flere 

perioder. På intervjutidspunktet er han i full jobb. Han bor hos mor, som han har god kontakt 

med, men planlegger å kjøpe leilighet sammen med kjæresten. Ole har hatt jevnlig kontakt 
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med institusjonen etter utflytting. Han har hatt oppfølging derfra, han har hatt arbeid i 

tilknytning til institusjonen, og han har fortsatt en del kontakt. Han uttrykker stor 

takknemlighet overfor den hjelpen han har fått fra institusjonen.    

 

Daniel kom til institusjonen da han var 16.5 år på grunn av rusproblemer, og flyttet ut for 

siste gang når han var 19år (§4-26, 4.4-5.ledd). I løpet av denne perioden gjennomførte han en 

utflytting til en større by. Etter en kort tid viste det seg at dette ikke gikk bra, og han fikk 

flytte tilbake på institusjonens utflyttingsavdeling. Etter en periode her flyttet han til en 

leilighet i institusjonens nærområde, og begynte på et jobbtilbud i regi av institusjonen.  

På intervjutidspunktet har det gått flere år siden Daniel flyttet ut fra institusjonen. Han har 

fortsatt en del kontakt med institusjonen, og han bor fortsatt på samme sted. Han har samboer, 

og han bor i leilighet som de har kjøpt sammen. Han går på skole og har deltidsjobb.  

 

Tone har vært innom flere ulike behandlingsinstitusjoner siden hun var 13 år (§ 4-26 og 4-

24), på grunn av rusproblemer. Den siste perioden Tone bodde på institusjonen ruste hun seg 

jevnlig, og hun var fast bestemt på å flytte ut når hun fylte 18 år. Hun flyttet tilbake til 

hjemstedet der fosterfamilien bodde. Hun hadde ikke ettervern, og har hatt lite kontakt med 

institusjonen i ettertid. Den første perioden ble preget av mange flyttinger og ustabile 

boforhold. På intervjutidspunktet er hun avhengig av det hun kaller ”medisiner” (både legale 

og illegale) for å fungere i hverdagen. Hun har en ”straight” fasade, og det er vanskelig å se 

på henne at hun har et rusproblem. Hun er samboer og bor i leid leilighet. Hun er avhengig av 

sosialstønad, og har ikke hatt noe langvarig fast dagtilbud siden hun flyttet fra institusjonen.  

 

Viggo har bodd på to institusjoner fra han var 16-17 år, på grunn av rusproblem (§ 4-26, 4.4- 

5.ledd). Han ble utskrevet fra den siste institusjonen like før han fylte 20 år. Han hadde da et 

alvorlig rusproblem, og barnevernet mente han ikke nyttiggjorde seg den behandlingen de 

kunne tilby. Han ble overført til sosialtjenesten, og flyttet hjem til far. I perioden som har gått 

siden han ble utskrevet har han vært innom flere behandlingsinstitusjoner for voksen 

rusmisbrukere, og står i kø for et nytt tilbud. På intervjutidspunktet møtte jeg en gutt som var 

takknemlig for den hjelpen han hadde fått, og som nå håpet han ville klare å holde seg rusfri 

til han fikk et nytt behandlingstilbud.  

 

Lise kom til institusjonen da hun var 16år på grunn av problemer i hjemmet (§ 4.4, 5-ledd og 

4-12), og bodde der til hun var 19 år. Utflyttingen var planlagt i god tid, og hun bodd den siste 
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tiden i egen treningsbolig tilknyttet institusjonen. Hun flyttet tilbake til hjemstedet, i nærheten 

av foreldrene. Bolig, jobb og ettervern var ordnet før hun flyttet. På intervjutidspunktet har 

hun blitt samboer, flyttet til et nytt sted i samme område, og ettervernet er avsluttet. Lise 

fremstår som en jente som er opptatt av å ha trygghet og orden i tilværelsen. Hun bor i leid 

leilighet, arbeider fulltid som vikar og har både venner og familie i nærheten.  

 

Kari kom til institusjonen da hun var 15-16 år (§4-12). Da hadde hun bodd i flere fosterhjem 

siden hun var 5 år. Hun flyttet ut fra institusjonen når hun var 18/19 år, og bodde ett år i egen 

hybel med ettervern fra institusjonen. I dag er Kari 24 år, gift og har to barn. Hun fremstår 

som en aktiv dame med flere interesser på fritiden, i tillegg til små barn og jobb.  

 

Truls bodde på institusjonen fra han var 12 til 18 år. Han var ambivalent til det å skulle flytte 

for seg selv, og følte det var institusjonen som presset på. Han flyttet til en hybel i nærheten 

av institusjonen, slik at de kunne følge han opp. Etter noen måneder begynte han på 

Folkehøgskole, med oppfølging fra institusjonen. På intervjutidspunktet har han fullført 

Folkehøgskolen og flyttet tilbake til samme sted som hans først hybel. Han har fortsatt 

ettervern fra institusjonen. Han har ikke arbeid eller skoletilbud, men ønsker en jobb. Han har 

god kontakt med mor, som bor i nærheten.   
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Kapittel 4: Ungdommenes egne erfaringer 

 

I dette kapittelet vil jeg presentere ungdommenes egne erfaringer med overgangen fra 

barnevernsinstitusjon til en selvstendig tilværelse. Ungdommene ble utfordret til å fortelle 

både om den siste perioden på institusjonen, om overgang og eventuelt ettervern, og om sin 

nåværende situasjon. Jeg var interessert å høre om de praktiske forholdene ved overgangen, 

men også hvilke følelser og forventinger ungdommene hadde til å flytte, og hvordan de 

opplevde det å bo alene. Der det har vært aktuelt har jeg også dratt veksler på andre 

undersøkelser om temaet.  

 

4.1 På institusjonen 

Når jeg spurte ungdommene om hvordan de hadde opplevd den siste perioden på 

institusjonen, fremkom det et tydelig skille mellom de omsorgsplasserte på den ene siden, og 

de med rus – og atferdsproblematikk på den andre siden. Mens de førstenevnte var mest 

opptatt av å fortelle om hvordan de hadde forberedt seg på institusjonen, beskrev 

gjennomgående ungdommene med rusproblematikk dette som en vanskelig periode, preget av 

lite motivasjon, store forventninger til livet etter institusjonen, og en utålmodighet etter å bli 

ferdig med barnevernet. Verken for Thomas, Tone eller Viggo ble den siste tiden på 

institusjonen brukt til å forberede seg til den selvstendige tilværelsen.   

 

4.1.1 Den vanskelige motivasjonen 

Tendensen i dette materialet viser at de fleste ungdommene gleder seg til å flytte ut fra 

institusjonen, men de omsorgsplasserte ungdommene gjennomgår flere forberedelser. Det kan 

se ut som utflyttingen ble planlagt i god tid, den var forutsigbar, og jobb eller skoletilbud, 

leilighet og ettervern var på plass før de flyttet:  

 

”Jeg skaffet meg leilighet på forhånd, før jeg flyttet. Eller mamma hjalp meg. Jeg ordnet jobb 

på forhånd, så jeg hadde alt klart før jeg flyttet” (Lise)  
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”Jeg husker at det var veldig god oppfølging på det å forberede meg på å skulle flytte ut (..) 

Ja, det var planlegging, og søking etter leilighet. Det tror jeg tiltaket gjorde mye. Eller fant 

leiligheter, og så var vi med og kikket” (Kari)  

Begge ungdommene er opptatt av at de hadde de viktige tingene på plass når de flyttet ut, og 

de brukte den siste tiden på institusjonen til trening og forberedelser. Truls beskriver at han, til 

tross for at han fikk beskjed et halvt år i forveien, syntes flyttingen kom litt brått på.  

På samme tid er han fornøyd med den oppfølgingen han har fått fra institusjonen etter 

utflytting: 

 

”Nei, det var vel det, siden jeg ble 18 sant. Og da ble det så mye styr at jeg ikke kunne bo der 

lenger.. Det ble egentlig mer tvangsflytting (..) Men så på en annen måte, så var det egentlig 

ganske greit å komme seg ut” (Truls) 

 

Truls er den eneste i dette materialet, som virker usikker på om han hadde lyst til å flytte.  

Men han er også en av få, som ikke selv har vært med på å bestemme flyttetidspunktet. 

Tendensen i dette materialet peker i motsatt vei. Det er langt flere som har både tilbud og 

anmodninger om å bo lenger på institusjonen, men som selv velger å avslutte 

behandlingsopplegget. Hvorvidt disse er over eller under 18 år synes å ha liten betydning, så 

lenge de er under 20 år 7. 

En gjennomgående tendens synes å være at ungdommer med rus og 

atferdsproblematikk, sliter mer med motivasjonen, både i forhold til det å være i et 

behandlingstilbud, og i forhold til det å forberede seg til en tilværelse etter institusjon.  

Dette synes å gjelde uavhengig av plasseringshjemmel (§ 4-24, § 4-26). Kanskje fordi 

ungdommer plassert etter § 4-26 ofte står i fare for å bli plassert etter § 4-24, dersom de 

trekker samtykket til frivillig plassering før fylte 18 år. Flere ungdommer som var plassert på 

§ 4-26, beskriver dette som ”frivillig tvang”. På den måten at de ikke ønsket plasseringen, 

men valgte det for å unngå plassering på tvang. Flere ungdommer fortalte at de såg frem mot 

18 årsdagen, eller utløp av tvangsvedtaket, og den friheten det ville innebære. Tone beskriver 

hvordan hun hadde lengtet etter friheten i lang tid, og at det ikke var noe som kunne holde 

henne tilbake når hun ble 18 år. Hun forteller også at hun hadde et rusproblem, og såg frem til 

at hun kunne ruse seg uten å måtte skjule det for noen: 

                                                 
7 Det er sjelden barnevernet forlenger institusjonsvedtak etter fylte 20 år. Dette fordi staten ikke lenge dekker 
utgifter utover kommunens egenandeler til tiltak etter fylte 20 år. Det medfører at det blir dyrt for kommunen å 
betale for institusjonsplasser for ungdommer over 20 år (Barnevernloven § 9-4, 2.ledd).  
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”Jeg husker jo det da, at jeg hadde veldig lyst til å ruse meg, eller ikke ruse så masse, men jeg 

hadde lyst å røyke hasj, og kunne gjøre det når jeg ville (..) Jeg ville liksom kunne leve mitt 

eget liv, og jeg var så lei av at folk skulle bestemme over meg, for det hadde de gjort siden jeg 

var 13 år” (Tone) 

 

Noen ungdommer beskriver tiden på institusjon som en ventetid, der de bare har sett 

frem mot utløpet av vedtaket. Andre beskriver hvordan de har spilt et skuespill, for å få en 

mest mulig problemfri tid på institusjon, uten at de egentlig har gjort noe med problemet eller 

årsakene til dette:  

 

”For meg så var det egentlig bare et venterom. De andre som bodde der såg på det som et 

hjem, et kjipt hjem.. Men jeg såg på det som et venterom. Det eneste som skjer der, det var 

sex, dop og kjede seg. Det var det eneste” (Knut)  

 

”Egentlig så følte jeg at når jeg bodde på institusjonen, så var problemet egentlig bare lagt 

på is (..) En annen på kollektivet pleide å kalle meg for sånt såpestykke, som bare glir 

igjennom systemet” (Linda) 

 

Linda hadde vært plassert på tvang i ett år, og var fast bestemt på å flytte ut når vedtaket 

utløp. Hun ville flytte til byen, til de gamle vennene sine, som hun i dag omtaler som 

rusvenner. Linda fremstod som en positiv og ressurssterk ungdom på institusjonen, og hadde 

få rusepisoder. Men hun var lite motivert på å forberede seg til den selvstendige tilværelsen: 

 

”Det var helt klart opp i hodet mitt hvordan jeg ville ha det når jeg var ferdig der, så det var 

liksom uansett hva de sa på institusjonen, så hadde jeg gjort det på min måte” (Linda) 

 

Denne manglende motivasjonen er en gjennomgående tendens hos mange av ungdommene. 

Kanskje er det fordi forventningene som knytter seg til selve utflyttingen, overskygger det 

arbeidet som institusjonen ønsker å gjøre før ungdommen flytter ut. Eller kanskje er det slik 

for noen, at et aktivt rusmisbruk gjør det vanskelig å følge behandlingen, slik som Viggo 

beskriver: 

 



 35 

”Jeg ville ikke helt se sannheten i det heller på en måte. Jeg ville ikke se realiteten. Jeg bare 

lukket øynene for hva som kunne skje egentlig. Jeg bare tenkte på å reise hjem til kamerater 

og ha det gøy. Det var det eneste som stod i hodet på meg” (Viggo)   

 

Jeg spurte også ungdommene om det var noe institusjonen kunne ha gjort annerledes i 

denne fasen, men flere beskriver et heller pessimistisk syn på hva institusjonen kunne ha 

bidratt med i den situasjonen de da var i. Særlig er det den manglende motivasjon som 

beskrives som vanskelig å gjøre noe med:   

 

”Jeg ville bare ut, var litt møkk lei. Jeg hadde ikke lyst, hadde vært ett år mot min vilje, og det 

eneste jeg tenkte på var å komme meg hjem. Da er det kanskje ikke så mye du kan gjøre, når 

det er det eneste som står i hodet ditt” (Thomas)  

 

”Jeg var så innstilt på slutten, om at med en gang jeg er 18 så skal jeg flytte ut. At det var 

ingen ting som kunne fått meg til å tenke annerledes, tror jeg” (Tone) 

 

Begge disse ungdommene forteller at de ruset seg daglig den siste tiden på institusjonen. 

Dette synes å være en viktig faktor som gjør det vanskeligere å få til gode og forberedte 

utflyttinger. Ungdommene har få forslag til hva institusjonen kunne gjort annerledes i denne 

fasen: 

 

”Sånn som jeg ser det, så la institusjonen alt til rette egentlig. Det er ikke noe mer de kunne 

ha gjort egentlig” (Viggo)  

 

Stort sett synes ungdommene å uttrykke en overraksende stor grad av takknemlighet og 

ydmykhet til det som har blitt gjort i institusjonen. De tilegner problematiske utganger til seg 

selv, sitt rusmisbruk og manglende motivasjon.   

 

4.1.2 Nytter forberedelsesarbeidet?  

Alle institusjonene i undersøkelsen har forberedelser til utflytting som en del av 

behandlingsopplegget. Graden av struktur og omfanget av forberedelsesarbeidet synes 

imidlertid å variere en del mellom institusjonene. Jeg var interessert i å høre ungdommenes 

beskrivelse av forberedelsesarbeidet, hvordan de vurderte dette arbeidet, og om det var noen 
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deler av arbeidet som ble vurdert som mer viktig. En gjennomgående tendens i materialet, er 

at ungdommene ikke synes å være så opptatt av å forberede seg, men noe av arbeidet blir 

likevel av flere trukket frem som positivt: 

 

”Jeg har fått veldig god hjelp, med vasking, hvordan ting skal se ut. Sånne ting.. Det har vært 

egentlig en veldig positiv ting, ikke bare for meg, men for ganske mange tror jeg egentlig.  

For da får du liksom de mer dagligdagse tingene i livet ditt, hvordan det skal være liksom” 

(Ole)  

 

Dette viser at institusjonen har hjulpet Ole med å etablere en del rutiner og struktur i 

hverdagen, som har vært nyttig etter at han flyttet for seg selv. Det synes også som alle 

institusjonene har en struktur for å sikre at dette skjer. For eksempel ved at ungdommene har 

ansvar for renhold og matlaging på bestemte dager. Lars fortalte at han hadde bestemte ting 

han måtte øve på før han flyttet ut, der rengjøring og matlaging var to elementer som han 

trakk frem, og som han mente hadde hjulpet han til å stå på egne ben: 

 

”At jeg skulle holde orden, at jeg skulle følge alle regler, at jeg skulle ta opp beskjeder og 

sånne ting, at jeg skulle klare å stå på mine egne ben tilslutt” (Lars)  

 

Det synes som de fleste mener det var nyttig at de fikk trene seg på ulike praktiske 

ting, som renhold, matlaging og innkjøp, og at institusjonen bidrar med rammer og struktur i 

hverdagen. Det som imidlertid flere synes er vanskelig og som de skulle ha ønsket at de hadde 

trent mer på, er økonomi. Dette er et funn som sammenfaller med resultater fra andre 

undersøkelser. I en oppfølgingsundersøkelse fra 1990 av ungdommer som hadde vært plassert 

på Grepperud Ungdomshjem, kommer det frem at ungdommene såg på institusjonsoppholdet 

som nyttig for dem. Samtidig la de vekt på at de kunne ha vært bedre forberedt i praktiske 

ferdigheter, som blant annet det å styre egen økonomi (Larsen et al, 1990). I Taksdal m.fl sin 

undersøkelse fra 2006, kommer det også frem at ungdommene var opptatt av økonomistyring 

og forberedelser til å kunne håndtere dette på egen hånd. Undersøkelsen konkluderer med at 

ungdommene ofte ikke har fått nok øvelse i dette (Taksdal m.fl, 2006).  

Flere av ungdommene i denne undersøkelsen forteller at de fremdeles har vansker med 

å styre egen økonomi. Dette gjelder særlig for de med rusproblem. Anne sier at hver gang hun 

får penger, bruker hun de opp med en gang. Dette trenger ikke nødvendigvis bety at 
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institusjonene ikke hadde systemer for økonomitrening. Linda forteller for eksempel at hun 

ikke var særlig mottaklig for slik trening når hun var i institusjon: 

 

”Tror ikke jeg hadde brydd meg så masse akkurat da. Da hadde jeg syntes at budsjett var 

kjempeteit, herregud, liksom” (Linda).  

 

Lise derimot, forteller at hun syntes det var nyttig med budsjett, og brukte det aktivt den siste 

tiden på institusjonen:  

 

”Jeg fikk eget budsjett av institusjonen som jeg skulle styre selv. Prioritere innkjøp av mat, 

husting og litt sånn (..) Så det fungerte veldig bra; jeg styrte selv, prioriterte hvor mye jeg 

kunne kjøpe, satte opp handleliste og sånne ting. Og beviste at jeg kunne stå på egne ben” 

(Lise)  

 

Lise var aktiv og deltakende i å forberede seg på å flytte ut i egen bolig. For henne ble det en 

mål å bevise for de ansatte på institusjonen at hun var klar for å flytte ut, slik at institusjonen 

skulle godkjenne utflytting.  

Forberedelser på institusjonen er ikke bare praktiske ting, men også samtaler om 

hvordan livet skal se ut etter institusjonen. Alle institusjonene vektlegger viktigheten av å ha 

jevnlige samtaler med ungdommen om dette temaet, men ikke alle ungdommer synes å være 

mottakelig for råd og veiledning fra personalet. Og ungdommenes utbytte av samtalene synes 

å variere. Den generelle tendensen er at det først og fremst er de praktiske øvelsene de trekker 

frem, når de blir bedt om å fortelle om tiden før de flyttet ut. Tone forteller at hun ikke husker 

så mye fra den perioden, fordi hun ruste seg mye. Men hun husker at det ble snakket litt om 

hvordan livet ville bli dersom hun valgte å avslutte behandlingen: 

 

”Vi snakket vel litt om hva som kom til å skje når jeg flyttet ut. Jeg husker ikke så veldig masse 

fra den tiden (..) men med en gang jeg fylte 18 år da, da var jeg bare så lei av alt” (Tone)    

 

Tone hadde ett mål, og det var å reise fra institusjonen. Hun var lei av behandlingen, og de 

voksne som mente det ville være uheldig å flytte ut. Tones beskrivelser av denne fasen 

antyder at det i hennes tilfelle ville være vanskelig for institusjonen å få til målrettede 

samtaler med tanke på å tilrettelegge for utflytting. Mens Tone på sin side ikke ønsket mer 



 38 

hjelp, og ville klare seg selv, forsøkte institusjonen på sin side og motivere for videre 

behandling. Kanskje ble det vanskelig å finne en felles plattform å jobbe ut i fra?  

Noen ungdommer forteller at de helst ikke ville snakke om tiden etter institusjon.  

Selv om de aller fleste gleder seg til å flytte, kan det likevel tyde på at de faktiske 

omstendighetene rundt den selvstendige tilværelsen, er noe som en del vegrer seg for å snakke 

om. Kanskje fordi det er mye usikkerhet knyttet til det. Lars forteller at han helst ikke ville 

tenke så mye på tiden etterpå mens han bodde på institusjon: 

 

”Jeg ville ta det sånn som det kom, egentlig. For det er mye bedre å få det liksom lagt på 

bordet, enn at det ligger og svirrer i tankene dine” (Lars)   

 

Det Lars ser ut til å mene her, er at han var engstelig for at for mye snakk om utflytting og 

utfordringer med dette, ville gjøre han usikker på fremtiden. På den ene siden ønsket 

institusjonen å forberede Lars best mulig på utfordringer i den selvstendige tilværelsen.  

På den andre siden ser det ut som Lars beskyttet seg mot det som var nytt og ukjent, ved å 

holde avstand til det, inntil det var en realitet. Truls, som var ambivalent til å flytte, er usikker 

på hvor mye samtalene hjalp for ham:  

 

”Jeg vil jo si at noe hjalp da. På en annen måte så føler jeg ikke det hjalp så veldig likevel. 

Det var jo jeg som måtte flytte, det var ikke de. Så å snakke om det, er en ting, men du må jo 

oppleve det” (Truls)  

 

Det som synes å være en gjennomgående tendens i datamaterialet, er at det er 

vanskelig å kvalitetssikre overgangen til en selvstendig tilværelse bare i løpet av perioden på 

institusjon. Institusjonene har alle varierende rutiner på praktisk trening og samtaler, men 

dette synes ikke å være tilstrekkelig. Generelt er ungdommene lite opptatt av de 

forberedelsene som ble gjort på institusjonen før de flyttet ut, av ulike årsaker. Det finnes 

noen unntak i materialet som Lise og Kari, som begge var plassert under omsorgsparagrafer. 

Andre ungdommer beskriver at de enten ikke var motivert for dette, at de var for ruset, ville ta 

det som det kom, eller at de rett og slett mente det ville gå bra, og ikke trengte noen spesielle 

forberedelser. De største utfordringene møter ungdommene når de er kommet ut i egen bolig. 

Derfor synes det å være helt nødvendig at oppfølgingene ikke slutter når den unge flytter ut, 

men fortsetter inn i den selvstendige tilværelsen. Mads sier det på følgende måte:  
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”Når du kommer ut, så er det liksom mer brutalt enn på institusjonen, der du blir skjermet for 

alt. Bo i en boble. Men jeg såg for meg hvordan det kom til å bli, og sånn ble det.. når jeg 

flyttet til byen. Når du ikke har det å falle tilbake på, at du kan gjemme deg på institusjonen” 

(Mads)  

 

Flere av institusjonene har enten egne utflyttingsavdelinger, eller egne treningsboliger 

som de disponerer utenfor institusjonen (jamfør kapittel 5.1.2 ). De fleste av ungdommene i 

undersøkelsen har vært gjennom en slik prosess frem mot utflytting. For tre av ungdommene i 

undersøkelsen gikk ikke denne overgangen så bra. Tone avbrøt oppholdet etter kort tid, Viggo 

mistet plassen på grunn av rusing og Anne ble flyttet tilbake til hovedavdelingen. Felles for 

alle, var et akselererende rusproblem, fordi de ikke mestret den større friheten som fulgte med 

utflyttingsavdelingen. De andre ungdommene i undersøkelsen, beskriver den gradvise 

overgangen gjennom enten utflyttingsavdeling eller treningsbolig, gjennomgående som en 

positiv og nyttig del av behandlingen. Daniel, som hadde bodd på en institusjon på landet, tror 

det var viktig at han fikk bo i en utflyttingsavdeling når han flyttet til byen:  

 

”I hvert fall sånn som situasjonen min var akkurat der da, ja, så hadde det blitt mye lettere 

for at jeg lurte meg selv liksom, visst jeg hadde bodd helt for meg selv, så hadde jeg visst at 

det er ingen som sjekker meg, eller det er ingen som kommer og ser hva jeg gjør” (Daniel) 

 

Det at ungdommene blir gitt økt frihet og får anledning til å prøve seg ut på egen hånd, 

samtidig som det er en vesentlig grad av kontroll, synes å være en viktig og verdsatt funksjon 

til utflyttingsavdelingene eller treningsboligene: 

 

”Det var litt friere egentlig. Men en visste jo at hadde en vært ute på tull, så ble det litt mer 

problematisk. Da prøvde de å holde deg litt mer igjen. Men som sagt, du stod mye friere til 

egentlig å gjøre det du ville” (Ole) 

 

Mads som først bodde i utflyttingsavdeling, og deretter flyttet til treningsbolig, syntes ikke det 

ble så stor forskjell i frihet. For han ble den største overgangen at det ble kjedelig å bo for seg 

selv. Han reiste derfor ofte på besøk til institusjonen, eller på besøk til en kamerat.  

For han ble det viktig å fylle tiden i treningsbolig med meningsfulle aktiviteter: 
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”Og så er jeg ganske sosial av meg, så det ble både fordeler og ulemper, sant. Var mye oppe 

hos en kamerat av meg. Vi lagde mat sammen, satt og såg på film.. Var aldri i leiligheten.. sov 

der (..) Gikk på skole og trening. Og da går jo dagene. Så trente jeg på kveldstid. Så er det jo 

godt da. Så er det hjem igjen å legge seg” (Mads)  

 

Mads forteller at han ofte spiste middag på institusjonen, og at han syntes det var bra at 

treningsboligen låg i gangavstand fra institusjonen. Bruken av treningsbolig gir ungdommen 

mulighet til å erfare hvordan det er å bo alene, mens de samtidig har tett kontakt med 

institusjonen. Mads erfarte at det kunne være både kjedelig og ensomt å bo alene, og at det var 

viktig å ha både et nettverk rundt seg, og meningsfulle aktiviteter å fylle fritiden med.  

 

4.1.3 Etablering og tilrettelegging av arbeid eller skoleplass     

En gjennomgående tendens i datamaterialet, er at ungdommene legger vekt på å ha et 

dagtilbud, og at det er viktig at dette er etablert den dagen de flytter ut. Det synes derfor å 

være vesentlig at dette blir avklart før som en del av forberedelsene på institusjonen.  

Andre studier har også pekt på viktigheten av dette. Iglehart (1994) konkluderer for eksempel 

med at arbeidserfaring er en av de viktigste enkeltfaktorene i å foreberede seg til voksenlivet. 

I en studie fra Los Angeles har hun sett på hva som skal til for at fosterbarn skal mestre det å 

flytte ut i egen bolig. Hun mener at arbeid fyller mange viktige funksjoner, som blant annet å 

lære ungdommen disiplin og ansvar, og gi status og sosial identifikasjon. Flere av 

ungdommene i denne undersøkelsen har vært uten dagtilbud i lengre tid, og beskriver dette 

gjennomgående som negativt. Noen tillegger det også som en vesentlig årsak for tilbakefall:  

 

”Jeg gikk på skole i ett år da, det gikk ganske bra. Og så hadde jeg ingen ting og gjøre på, og 

da gikk det gale” (Mads)  

 

”Det eneste jeg ikke hadde, som jeg burde ha sikret, var en jobb, en sommerjobb liksom.  

For det kom jo ikke så langt at jeg begynte på skole der en gang (..) Visst jeg hadde fått meg 

sommerjobb, noe og gått til hver dag og sånt noe, så kunne jeg ha fått et bedre utgangspunkt” 

(Daniel)  
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Både Mads og Daniel begynte å ruse seg igjen etter at de hadde vært rusfrie en lengre periode, 

og mener et dagtilbud kanskje kunne ha forhindret det, eller i hvert fall gitt et bedre 

utgangspunkt. Men hva er et godt og tilrettelagt dagtilbud?  

Flere av ungdommene gir uttrykk for en ambivalent holdning til arbeid eller skole. 

Thomas, som ikke har hatt noe dagtilbud siden han flyttet ut fra institusjon, sier at han skulle 

ønske han hadde arbeid klart den dagen han flyttet fra institusjonen. Det å ha hjulpet han med 

et dagtilbud, var det eneste institusjonen kunne ha gjort bedre, mener han. Samtidig forteller 

han at han sliter med motivasjonen, og at han egentlig ikke har lyst å gjøre noe. Han har fått 

tilbud om flere arbeidsmarkedskurs, som han ikke har fullført. Han forteller at han nå har 

begynt på et nytt kurs, selv om han egentlig ikke ønsker å gå på kurs. Thomas har egentlig 

ikke lyst til å jobbe heller, men mener likevel at dagtilbud er viktig for å klare seg på egen 

hånd. Skal han jobbe, vil han ha en ordinær jobb, men han har ingen utdanning utover 

grunnskolenivå. For det første synes det å være en avstand mellom Thomas sine 

forventninger, og de mulighetene han har på arbeidsmarkedet. I tillegg er han lite motivert, og 

ville sannsynligvis ha hatt behov for en del støtte for å komme i gang og holde på et 

dagtilbud. Det samme er tilfelle for Tone, som heller ikke har hatt noe dagtilbud siden hun 

flyttet ut fra institusjonen for to år siden. På intervjutidspunktet hadde hun fått en praksisplass, 

men tvilte på om hun klarte å holde på denne: 

 

”Altså det er veldig lett å komme seg opp om morgenen og sånn, men det er bare det å være 

på jobben hele dagen, det er det som er vanskelig. Fordi at jeg går rundt og teller timer, og 

har bare lyst til å dra hjem” (Tone)  

  

Hun forteller at hun aller helst ville hatt en praksisplass i frisørsalong, fordi hun har et mål om 

å utdanne seg til frisør. Hun tror det ville bli lettere å gå på jobb, visst hun hadde 

arbeidsoppgaver som hun syntes var interessante og meningsfulle. Selv om hun er ambivalent 

i forhold til egen arbeidssituasjon, mener hun det er viktig å ha et arbeid å gå til, ikke minst 

for selvfølelsen:  

 

”Det er veldig viktig. Du føler deg veldig sånn, ja, nedtrykt visst du ikke har arbeid eller 

skole. Det blir kjedelig å bare gå hjemme. Veldig kjekt å kunne si til folk at jeg skal på jobb i 

dag, eller har vært på jobb i dag. Det er veldig godt å si, det hjelper på psyken” (Tone)  
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Både Thomas og Tone flyttet ut fra institusjonen som et resultat av avbrudd i behandlingen, 

og det er derfor rimelig å anta at det bidrog til å gjøre det vanskelig for institusjonen å legge 

til rette for et dagtilbud. Andre ungdommer forteller at de både under oppholdet og etter 

utflytting hadde dagtilbud som de var fornøyd med, og som var tilpasset deres situasjon.  

Flere trekker frem dette som noe av det viktige institusjonen bidrog med i denne fasen: 

 

”At jeg fikk lov til å jobbe med det jeg ville. At jeg fikk lov til å gjøre sånne ting. Det bygget 

bare selvtilliten min for hver dag som gikk egentlig. Og da fikk jeg bare lyst til å holde fast” 

(Lars)     

 

Lars hadde praksisplass hos en bilforhandler mens han var på institusjonen. Der fikk han 

jobbe med biler, som var den største interessen hans. Da Lars flyttet ut, ble det lagt til rette for 

at han kunne begynne i en attføringsbedrift som han hadde jobbet i før han kom på institusjon.  

På intervjutidspunktet hadde han jobbet der siden utskriving, og dette arbeidet var noe av det 

første han fortalte om under intervjuet. Der hadde han også truffet sin nåværende samboer. 

Flere ungdommer trekker frem at arbeidet har flere funksjoner. Det blir også beskrevet som en 

kilde til nytt nettverk, døgnrytme, psykisk helse og for noen også viktig for å klare å holde seg 

rusfri: 

 

”Med en gang du får jobb, så har du nettverket. Det har så veldig mye å si for alt egentlig. 

Både for humør, venner, kjæreste, leilighet for den saks skyld” (Ole) 

 

Ole hadde lenge et arbeidstilbud i regi av institusjonen, både før og etter at han flyttet for seg 

selv. Han beskriver dette som en god overgangsfase. Han fikk trent seg i arbeidslivet i en 

trygg atmosfære, sammen med folk han kjente fra før:  

 

”Det er trygt og godt å vite at du har på en plass som du kjenner på en måte, systemet og folk, 

og alt sånn som det (..) For jeg merket, jeg har jobbet på hotell, og det var mye mer stress, for 

da ble alt så ukjent, og da ble du veldig fort stresset” (Ole) 

 

Det at en arbeidsplass oppleves som trygg, synes å være et viktig moment for å trives.  

For Ole var arbeidsplassen trygg fordi systemet og folkene vare kjente for han. For andre kan 

trygghet også være at en opplever å bli tatt vare på av arbeidsgiver og kollegaer, at en får god 

opplæring slik at en bli trygg i utførelsen av arbeidsoppgavene, og at det er rom for å feile. 
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Ole har i dag fast jobb som servitør i en ordinær bedrift. Ole må kanskje sees på som et 

unntak i denne undersøkelsen, fordi han er en av få som har ordinært arbeid. De fleste 

ungdommene i undersøkelsen ønsker å ha et dagtilbud, fortrinnsvis arbeid, men flere av de 

har eller har behov for et tilrettelagt tilbud. Mange har lite skolegang, en del ruser seg mye 

som gjør det vanskelig å stå i en ordinær arbeidssituasjon, og noen har andre skader som 

nødvendiggjør tilrettelagt arbeid.     

Få av ungdommene i undersøkelsen, har noe særlig skolegang utover grunnskolen.  

En del har prøvd seg på videregående skole, men uten å fullføre. Det kan synes som det å gå 

på skole, og ha utbytte av dette, særlig etter utflytting fra institusjon, er vanskelig for mange i 

denne målgruppen: 

 

”Jeg har prøvd meg på skole en gang, men det gikk rett til pises. Det gikk ikke i det hele tatt. 

Jeg prøvde skikkelig godt, men jeg klarte det ikke” (Tone) 

 

”Jeg begynte på skole der, men det klarte jeg ikke, kom meg ikke opp om morgenen”  

(Thomas) 

 

Anne begynte på Folkehøgskole, men hadde vanskelig for å fungere i miljøet der:  

 

”Det var utrolig gøy første uken! Det var helt fantastisk.. Men jeg er jo byjente, kjenner masse 

folk i byen, så begynte jeg å bare være i byen hele tiden, og slutte å være på skolen. Det var jo 

bare en times busstur. Så da reiste jeg til byen hver eneste dag etter skolen, og var der hele 

dagen, og kanskje gjerne hele natten. Og på en Folkehøgskole skal du ikke kun være der i 

skoletiden, da mister du jo hele fellesskapet. Når det hadde gått en stund, så hadde jeg 

egentlig ingen venner der, jeg hadde bare folk jeg snakket med.. Og da fikk jeg mer sånn, at 

jeg hadde egentlig ikke lyst å være der, når alle sammen hadde funnet en bestevenn..” (Anne)  

 

Anne beskriver her at hun var mye borte fra skolen den første tiden, noe som førte til at hun 

raskt begynte å føle seg utenfor. Mens hun reiste til byen for å ruse seg, var de andre på 

skolen og ble kjent både med hverandre og det faglige opplegget. I dette materialet ser det ut 

som det gjennomgående er vanskeligere for institusjonene å legge til rette for et skoletilbud 

enn for en arbeidsplass. Selv om det er mulig å tilrettelegge den faglige delen, synes det som 

også som den sosiale delen kan bli en utfordring for mange. Mange av disse ungdommene har 

også store hull i sin faglige kompetanse, som gjør at det kan bli vanskelig å fungere i et 
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ordinært skoletilbud. Særlig for de mest ressurssvake ungdommene, enten det dreier seg om et 

stort rusmisbruk eller andre psykososiale problemer, kan det synes som det vil være mer 

hensiktsmessig å tilrettelegge for et godt arbeidstilbud enn for et skoletilbud.  

 

4.2 Den selvstendige tilværelsen  

Jeg spurte ungdommene hvordan de opplevde det å flytte for seg selv. Jeg ville høre 

hvordan de bodde, om de hadde flyttet mange ganger, hvilke støtte de opplevde at de hadde, 

hva som hadde vært spesielt utfordrende og hvordan de hadde det økonomisk. Jeg var også 

interessert i å høre om forventningene de hadde til å flytte for seg selv, stemte med livet slik 

det ble når de flyttet ut fra institusjonen. I denne fasen forsvinner institusjonen for mange, og 

barnevernet for noen. Det handler om å møte voksenlivets normer og forventinger, og finne 

sin plass i livet. Hvem er jeg og hvordan vil jeg leve livet mitt? Det handler om å finne 

støttepersoner, i familien, eller andre steder. Kanskje knytte nye kontakter, eller gjenoppta 

gamle. For de fleste handler det om å skape seg et hjem, og trives der. For noen av 

ungdommene i denne undersøkelsen handler det om å få penger til neste ”skudd”, og tak over 

hodet til neste natt.  

 

4.2.1 Å finne den rette boligen og trives der 

En gjennomgående tendens i materialet er at ungdommene er opptatt av forholdet til 

huseieren, og at dette ofte settes direkte i sammenheng med trivsel. Særlig i den første tiden 

etter institusjon, synes dette å være en viktig faktor for mange:  

 

”Jeg hadde et kjempeålreight forhold til huseieren. Kona hans passet godt på meg, sånn at jeg 

hadde det bra og ikke ble utsatt for noen ting. Jeg var veldig fornøyd. Og jeg fortalte 

huseieren at jeg var innenfor barnevernet og kom til å ha ettervern og litt sånn” (Lise)    

 

”Hun var veldig grei hun som jeg bodde hos (..) Jeg var veldig åpen, jeg var veldig ærlig med 

henne hele veien. Fortalte hvor jeg kom fra, hva jeg stod for (..) så det var veldig godt 

forhold, prater fortsatt med henne den dag i dag. Og lurer på hvordan det går med meg og 

sånne ting. Det er veldig hyggelig” (Kari)  
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Det at huseieren bor i samme hus, eller i nærheten synes å være viktig, både for kontakt og 

trygghet. Lise bodde i et hus alene, men hadde huseieren så nærme at han kunne se huset der 

hun bodde. Det var viktig for henne. Både Lise og Kari valgte å fortelle huseieren at de kom 

fra barnevernsinstitusjon, og kom til å ha ettervern. De opplevde det som viktig at de kunne 

være ærlige med dette. Verken Lise eller Kari hadde rusproblem, og dette gjorde det kanskje 

lettere for dem å være åpne med huseierne om sin situasjon. Men også Tone og samboeren, 

som begge ruser seg jevnlig, har valgt å være åpne med huseieren:  

 

”Jeg har sittet der oppe og forklart om fortiden vår, og hvordan vi er nå og sånt, og han 

forstår det” (samboeren til Tone)  

 

Tone og samboeren har bodd i nåværende leilighet i nesten to år. De er de eneste av 

ungdommene jeg intervjuet med et alvorlig rusproblem, som samtidig har klart å opprettholde 

en stabil bosituasjon. Det kan være flere forhold som gjør deres situasjon annerledes enn 

andre jeg har intervjuet. For det første bor de på landet, eller i et mindre tettbygd strøk, og de 

har et godt forhold til huseieren som bor i samme hus. Tone forteller at hun kjente både han 

og familien hans fra før. De har vært ærlige med sin historie. De forteller at de er mye 

hjemme, og er opptatt av å ha det trivelig og ryddig i leiligheten. De har valgt å ikke fortelle 

folk fra rusmiljøet hvor de bor, fordi de ikke ønsker å ha ”folk rekendes på døren”, og de har 

aldri hatt fest der. Tone og samboeren beskriver at det er viktig for dem å beholde leiligheten, 

fordi de trives godt der.  

Ikke alle ungdommene jeg intervjuet har valgt å fortelle huseieren om sin fortid eller 

sitt problem. Thomas hadde et rusproblem når han flyttet fra institusjonen. Han ønskte ikke å 

fortelle huseieren verken om sin fortid i barnevernet eller om rusproblemet, men huseieren 

fikk likevel vite at han kom fra en barnevernsinstitusjon. Han forteller at han ble spurt om han 

ruset seg, eller om det hadde vært problemer før, men at han svarte nei. Kanskje fordi han 

trodde han ikke ville fått leiligheten dersom han hadde vært åpen om rusproblemet. Etter tre 

måneder ble Thomas kastet ut fra leiligheten, etter flere advarsler. Thomas forteller at det var 

tilfeldigheter som gjorde at han valgte den leiligheten han gjorde. Han var mest opptatt av å 

finne et sted å bo, slik at han kunne flytte fra institusjonen så fort som mulig. Han fant boligen 

selv, uten institusjonens hjelp. Han beskriver at leiligheten var stor, men at den ikke var noe 

særlig i standard: 
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”I størrelse var den fin, men den var ekkel i standard. Dassen var jævlig ekkel.. Det var en 

rotteleilighet..” (Thomas)  

 

Det som kjennetegner Thomas sin historie, er at han ruset seg mye når han flyttet fra 

institusjonen. Han skaffet boligen på egen hånd, han var ikke ærlig med husverten om sitt 

problem, og han kom etter kort tid i konflikt med huseieren, som ikke bodde i samme hus.  

Det at leiligheten var i dårlig standard, ser ut til å ha bidratt til at det ble mindre viktig å 

overholde husregler. I dag bor Thomas i ny leilighet, som han har hatt i ett år. Han trives godt, 

og beskriver at han nå har et godt forhold til huseieren, som bor i samme hus: 

 

”Så er det kjempegrei husvert, så det er bra der (..) Snakker med henne en gang om dagen” 

(Thomas)  

 

Igjen ser det ut som det å ha et godt forhold til huseieren med jevnlig kontakt, er en faktor 

som gjør at en trives i leiligheten. Trivsel gjør at en ønsker å beholde leiligheten, og tar 

nødvendige forhåndsregler som å overholde husregler, eller hjelpe huseieren litt med  

arbeids – og vedlikeholdsoppgaver. Thomas forteller at han har hjulpet huseieren litt i hagen, 

mens Lars forteller at han hjelper huseieren med diverse oppussingsarbeid. Lars, som nå trives 

godt i den nye boligen sin, forteller at han mistrivdes i den første boligen han hadde etter 

institusjon. Han flyttet sammen med en kamerat til en stor og fin leilighet: 

 

”Jeg hadde det egentlig helt jævlig, fordi at jeg ikke likte meg der (..) Hadde jeg bodd der 

lenger, så tror jeg det hadde gått dunken (..) Jeg kalte aldri den leiligheten for et hjem, fordi 

jeg ikke likte meg der” (Lars)  

 

For Lars sin del så ble ikke det å flytte sammen med en kamerat slik som han hadde forventet, 

selv om leiligheten var flott. Forholdet til kameraten ble dårlig, og Lars kom ikke overens 

med huseieren som bodde i samme hus. Etter noen måneder flyttet Lars ut. I dag bor han i en 

mye mindre leilighet, sammen med samboer. Her trives han godt, selv om de har liten plass. 

Han beskriver det også som positivt at den nye leiligheten ligger nærmere mor, som han 

besøker ofte. Flere ungdommer vektlegger nettopp leilighetens beliggenhet i forhold til 

nettverk, som en annen viktig faktor for å trives. Ole opplevde for eksempel at det å flytte 

tilbake til institusjonens nærområde, ikke ble slik han hadde forventet, fordi han ikke lenger 
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hadde et nettverk der. Dette til tross for at han hadde fått både en fin leilighet, og en huseier 

som kjente til hans situasjon: 

 

”Jeg har ikke mistrivdes sånn at det har vært leilighetene sin feil sånn sett, men det har vært 

andre ting som har spilt inn (..) Jeg mistrivdes den ene plassen, fordi jeg ikke hadde det 

nettverket” (Ole)  

 

Nærhet til nettverket synes å være særlig viktig i den første overgangsfasen etter 

institusjonen. Lise bosatte seg nær familien, med flere venner i nærheten som hun kunne 

kontakte: 

 

”Det var litt rart de første dagene når jeg var alene (..) Jeg kjente at jeg savnet å være sosial. 

Så jeg spurte alle vennene mine om de ville komme hver kveld.. For jeg kjente at sosial, det er 

jeg nødd til å være” (Lise)  

 

For Lise ble både god kontakt med huseieren, nærhet til venner og familie, og en koselig 

leilighet viktige faktorer for at hun trivdes i sin første bolig. Flere ungdommer beskriver 

følelser av både ensomhet og utrygghet, særlig den første perioden etter at de flyttet for seg 

selv. Truls forteller at han savnet å ha folk rundt seg, og at han savnet aktivitetene de gjorde 

sammen på institusjonen. Tone forteller at hun syntes det ble både kjedelig og skummelt å 

flytte i en bolig helt for seg selv: 

 

”Jeg var helt alene i et stort hus, og det var veldig sånn, litt skummelt og litt kjedelig.. langt 

vekke fra sentrum og sånn.. Det var ikke så veldig kjekt å bo der (..) Jeg var litt redd når jeg 

var der på kveldene, alene og sånn” (Tone)  

 

Tone traff samboeren sin, og flyttet fra denne leiligheten allerede etter et par uker.  

Disse eksemplene viser hvor viktig det er å bruke tid på å finne riktig bolig. Det vil si en bolig 

og et boforhold som er i stand til å møte de behov og den problematikk den enkelte ungdom 

har når den flytter fra institusjonen. De fleste ungdommene trenger støtte til dette, enten fra 

institusjonen eller andre i nettverket.  
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4.2.2 Å skape sitt eget hjem. Bolig og identitet  

De fleste av ungdommene jeg har intervjuet som har egen bolig, beskriver at de er mye 

i boligen, enten de ser på tv, har besøk eller bare slapper av. Knut må sees som et unntak når 

han beskriver boligen som et tilfluktssted: 

 

”Det er en liten boks, men jeg trenger ikke noe mer nå. Det livet jeg lever, er jobb, fest og 

moro. Det er det eneste (..) Det er et tilfluktssted. Man trenger ikke mer enn det i 

begynnelsen” (Knut)  

  

Knut sin holdning til bolig kan også tolkes som uttrykk for en identitet. Knut forteller for 

eksempel at han kjenner mange som okkuperer bolig, og at han selv kan tenke seg å gjøre det 

samme en dag. Kanskje er Knuts holdning til bolig, en måte å markere tilknytning til et 

bestemt miljø på? For de fleste ungdommene jeg har snakket med, er boligen mer enn en 

boks. Det er et hjem, som de vil sette sitt preg på, og for noen også en måte å si noe om hvem 

de er på. For Kari, som har et helt annet syn på bolig enn Knut, kan det synes som boligen 

fungerte som en slags identitetsmarkør, når hun her beskriver hvor stolt hun var når hun flyttet 

for seg selv:   

 

”Jeg husker veldig godt en episode når hun fra barnevernet skulle komme på besøk, husket 

jeg lagde kjøttkaker og var veldig stolt. Og de syntes det var veldig godt også. Så det var 

veldig artig.. Det å være vertinne, ja.. Få besøk og sånne ting.. Det husker jeg. Det var mitt 

hjem, så det var stas” (Kari)    

 

For Kari kan det synes som boligen ble et symbol på at hun klarte seg selv og at hun mestret 

voksentilværelsen. Det å vise frem hvordan en har det til andre, kan være en måte å få 

anerkjennelse og bekreftelse fra andre voksne på. Tone ble for eksempel veldig glad, når jeg 

tok kontakt angående intervjuavtale. Hun ville veldig gjerne vise meg hvor koselig hun hadde 

fått det, sa hun. For henne syntes det som det ble det viktig, til tross for et fortsatt rusproblem, 

å vise at hun i hvert fall hadde etablert et hjem. Hun viste meg rundt i leiligheten, og hun 

fortalte at hun var opptatt av at de hadde det rent og ryddig der: 
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”Jeg har alltid vært flink til å ha det ryddig rundt meg, og passet på meg selv, at jeg får i meg 

nok mat og sånt (..) Som du ser her, så er det strøkent, og det pleier aldri å være rotete her” 

(Tone)  

 

Flere kommenterer at det er viktig at leiligheten ser ordentlig ut, og særlig viktig når 

det kommer besøk: 

 

”Greit, vi kan la oppvasken stå en eller to dager, men kommer noen på besøk, så er det rett i 

oppvasken. Få det vekk sånn at det ikke er motbydelig å komme inn” (Mads) 

 

”At det skulle se koselig ut når folk kom, var litt viktig. Og det har jeg fortsatt per i dag. Så 

jeg er veldig opptatt av at det skal se folkelig ut her. At når folk kommer, så skal det være 

ålreight å komme inn og se” (Lise)  

 

Det skal være hyggelig å komme på besøk, og det skal se ”folkelig” ut. Hva Lise legger i dette 

uttrykket, er ikke helt klart, men en måte å forstå det på, er at hun ønsker at leiligheten skal 

symbolisere normalitet. Den skal være et bilde på livet hennes. Når folk kommer inn i 

leiligheten skal den si noe om Lise og det livet hun lever. Dette viser at boligen for de fleste 

har en egen verdi, utover det å gi tak over hodet. Det handler ikke nødvendigvis om å ha den 

dyreste eller den flotteste boligen, men det handler om å gjøre den personlig med egne ting og 

egen stil. På den måten kan boligen både fortelle en historie om ungdommens liv, og bli en 

måte ungdommen presenterer seg for omverdenen på.  

 

4.2.3 Å bo når rusen dominerer  

Å være ærlig med et rusproblem synes å være viktig for å få et godt boforhold, men 

flere velger å skjule problematikken for mulige huseiere. Kanskje fordi mange vegrer seg for 

å leie ut til rusmisbrukere. Dette er et dilemma som det er nødvendig å peke på, for det kan 

være problematisk å ha rusmisbrukere som leietakere. Anne forteller for eksempel at de 

allerede etter to måneder i den nye leiligheten konsekvent har brutt røykeforbudet, og at de 

har stelt to flasker vin hos husverten: 

 

”Det eneste han sa, var at vi ikke måtte røyke i leiligheten, og det har vi gjort siden vi flyttet 

inn (..) så det kan være vi blir kastet ut, for vi røyker utrolig mye (..) Vi har brutt oss inn til 
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han og alt, og fortalt det til han, og det har vært helt greit. Fordi at det første som skjedde når 

vi flyttet inn, det var at strømmen gikk. Og hovedbryteren var oppe hos han, og han kom ikke 

hjem før om en uke. Så vi var nødt til å bryte oss inn til dem. Og så stal han (samboeren) et 

par flasker vin av ham samtidig, og kjøpte inn igjen.. Men så gikk det ikke an å få tak i den 

ene typen flaske, for det var sånn superspesiell. Så vi kjøpte inn en annen som liknet litt 

liksom, og satte der..” (Anne) 

 

Anne ble kastet ut fra den forrige boligen sin, fordi huseieren oppdaget at hun hadde et 

alvorlig rusproblem. Dette eksempelet synliggjør utfordringer knyttet til både det å skaffe 

bolig til denne gruppen ungdommer, og det å holde på en bolig over tid. Kan det forventes at 

ungdommer med et alvorlig rusproblem skal fungere i et ordinært boforhold, med de 

forpliktelser det innebærer? Og hvordan kan det eventuelt legges til rette for at et slikt forhold 

skal kunne fungere?  

Mads og Viggo, som begge flyttet hjem til forelder etter institusjonen, og som begge 

har hatt et alvorlig rusmisbruk, forteller om lengre perioder der de har bodd på tilfeldige 

overnattingssteder. Mads forteller at han nå har søkt på kommunal bolig, fordi han i prinsippet 

er bostedsløs. Viggo har ved flere anledninger blitt tilbudt hospitsplass, men takket nei til 

dette. Blant annet forteller han at han rett etter fullført rehabilitering fikk slikt tilbud: 

 

”Jeg fikk tilbud om hospits (..) Det takket jeg nei til (..) Å flytte inn i et bygg med 40 andre 

rusmisbrukere, det fungerer ikke helt bra. Da hadde det gått enda mer nedover” (Viggo) 

 

Jeg møtte Viggo kort tid etter rehabiliteringsoppholdet. Da var han rusfri, og trodde 

sosialtjenesten ville hjelpe han med en leilighet, bare han klarte å holde seg rusfri.  

Både Viggo og Lars har en positiv oppfatning av hvilke hjelp sosialtjenesten kan tilby, så 

lenge du er rusfri. Er du ikke det, får du heller ingen gode tilbud mener de: 

 

”Det er sånn med sosialtjenesten, visst du ikke er rusfri, så får du ikke noe gode tilbud. Da får 

du bare sånne hospitsrom, bofellesskap og sånn som det” (Viggo)  

 

Viggo synliggjør her et sentralt paradoks, nemlig at jo større problem du har, jo 

vanskeligere synes det å være å få hjelp. Eller kanskje mer presist, jo vanskeligere er det å gi 

et godt nok tilbud. Det er klart at Viggo, Lars og Anne, når de ruser seg, representerer en 
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gruppe som det er vanskelig å finne egnet bolig til. Men samtidig er det bemerkelsesverdig at 

Viggo, etter tre måneder på tvungen rehabilitering, blir tilbudt et hospitsrom ved utskriving.  

Men hvor viktig er en stabil bosituasjon for denne gruppen av ungdommer? Er det 

ungdommenes ønsker eller er det kanskje først og fremst hjelpeapparatets målsetning? 

Tendensen i dette materialet peker i retning av at flere av ungdommene med et stort 

rusproblem, ikke synes å være så engstelig for dette med bolig. På den andre side kan det også 

tenkes at disse ungdommene er klar over den vanskelige situasjonen de er i på boligmarkedet. 

Slik at de holdningene til bolig som de uttrykker, også kan tolkes som en form for 

bagatellisering av situasjonen, eller en måte å tilpasse seg ”boligløshet” på. Viggo forteller at 

når han ruset seg mye, så betydde det ikke noe særlig at han ikke hadde fast bolig: 

 

”Når du ruser deg hele tiden.. så min erfaring er at du mister veldig følelser. Du driter i alt, 

og ingenting betyr noe. Det eneste som betyr noe, det er narkotika. Akkurat der og da gjorde 

det meg egentlig ikke så mye, for det var bare rusing som stod i hodet på meg” (Viggo)  

 

Når rusen styrer livet på den måten som Viggo her beskriver, hvor viktig blir det da å ta vare 

på en leilighet om du hadde en? Slik som å holde orden, betale leie, overholde husregler og 

andre bestemmelser? Anne forteller at hun ikke er så bekymret for om hun blir kastet ut igjen, 

og derfor er det heller ikke så nødvendig å overholde husreglene: 

 

”Blir jeg kastet ut, så finner jeg en ny leilighet. Det er ikke verre enn det” (Anne)  

 

Anne mener det vil være lett for henne og skaffe seg et nytt bosted. Kanskje er det lett for 

Anne, fordi det synes som det ikke betyr så mye for henne hvordan leiligheten ser ut, bare hun 

slipper å dele med andre. Hun forteller for eksempel at hun i en periode bodde i en leilighet 

der de måtte hente vann i kjelleren. Den leiligheten hun bor i nå, synes heller ikke å være av 

særlig god standard:  

 

”Vi har ikke fått klesskap enda da. Så de klærne som ligger nederst i bunken, de er veldig 

fuktige når jeg tar de på meg” (Anne)  

 

Anne forteller at det er fuktig i leiligheten, men det ”tenker hun ikke noe over”. Hun er mer 

opptatt av leilighetens beliggenhet. At den ligger nærme butikker, men at den samtidig ligger i 

en viss avstand fra sentrum, slik at de ikke får folk på besøk hele tiden. Hun legger også vekt 
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på at hun synes nærmiljøet er fint og koselig, og at det gir muligheter for forskjellige 

aktiviteter, som sykling og bading.  

De ungdommene jeg har snakket med har stort sett klart å skaffe seg husrom hos 

kamerater eller andre, når de har vært bostedsløse. Ingen av ungdommene nevner at de har 

benyttet seg av andre midlertidige overnattingstilbud.  

 

4.2.4 Inntekt og økonomi 

En gjennomgående tendens i undersøkelsen, er at mange av ungdommene er avhengig 

av offentlig stønad for å klare seg. Mange har økonomisk stønad som en del av ettervernet, 

mens en del går rett fra barnevernsinstitusjon og over til sosialtjenesten. Flere beskriver det 

som positivt at barnvernet er med på å støtte dem økonomisk en tid etter utflytting fra 

institusjonen. Dette gir både trygghet og forutsigbarhet i en ny og ukjent tilværelse for mange. 

Samtidig kan det synes det som det er store forskjeller i barnevernet sin mulighet eller rutiner 

på å gi økonomisk bistand. Både når det gjelder støtte til husleie og livsopphold og når det 

gjelder såkalt etableringsstøtte. Lars, som nå har attføringsstønad, forteller at han i tillegg får 

motivasjonspenger, regner med å få støtte til førerkort, og at han har fått pc fra 

Barnevernstjenesten. Thomas fikk etableringsstøtte fra barnevernstjenesten, han har nå fått 

dekket husleie i over ett år, samt utgifter til livsopphold, som en del av et ettervernstiltak.  

Kari på sin side, forteller at hun ikke har fått etableringsstøtte, men at barnevernet hjalp henne 

de to første månedene med husleie. Ole forteller at han sparte opp alle pengene til etablering 

selv. Han jobbet mens han bodde på institusjonen, og fikk hjelp av institusjonen til å spare. 

For han var det ikke aktuelt å søke om tilskudd fra barnevernet: 

 

”I og med at jeg har jobbet så pass mye som jeg har, så har jeg hatt pengene til det selv. 

 Så hvorfor ikke bare gjøre det selv” (Ole)  

 

Hvorvidt det blir søkt om og innvilget etableringstøtte eller andre tilskudd eller andre 

tilskudd, synes å være avhengig av flere forhold. For det første synes det som om det er ulik 

praksis for dette på institusjonene. Mens noen gjør dette som en rutine for alle ungdommene i 

utflyttingsfasen, er det ingen rutine på andre institusjoner. For det andre, formidler også 

ungdommene ulike holdninger til det å skulle gjøre seg avhengig av offentlige 

støtteordninger, eller nyttiggjøre seg av for eksempel etableringsstøtte. Lise synes på den ene 
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siden det er urettferdig at andre ungdommer får mer støtte enn henne, men er samtidig stolt 

over at hun klarer seg selv: 

 

”Det er tross alt jeg som skal leve, det er jeg som har jobbet for pengene, så hvorfor ikke.. 

Men litt bedritent er det fra barnevernet, ja. Men jeg tenker at det er jeg som skal styre dette” 

(Lise)   

 

Slik det fremkommer i denne undersøkelsen, er det ingenting som tyder på at det er 

noen større forskjeller mellom ungdommene i egne eller foreldres ressurser, som skulle tilsi at 

de kommer så ulikt ut med hensyn til offentlig støtte. Ulikhetene ser heller ut til å skyldes 

forskjellig praksis hos institusjonen når det gjelder å søke om støtte, ulik praksis hos ulike 

saksbehandlere i det offentlige, og at noen ettervernstilbud har svært gode økonomiske 

betingelser sammenliknet med andre.  

Mange av ungdommene i undersøkelsen forteller at de synes det er vanskelig med 

økonomi, og det å få pengene til å strekke til. Uavhengig av egne inntektskilder, er det mange 

som trekker frem støtten fra mor som viktig: 

 

”Jeg har litt problemer med det. Må ofte hjem til min mor og spise middag. Må ofte det i 

slutten av uken” (Thomas)   

 

”Det hadde vært vanskelig og klart seg visst jeg ikke hadde fått penger av min mor. En kan jo 

ikke regne med at en skal få penger” (Linda)  

 

”Jeg var litt redd for den økonomiske biten, det var jeg, siden jeg ikke var fullt utdannet.  

Men mamma har bistått en del for å hjelpe meg (..) Så hun har hjulpet meg littegrann 

økonomisk, men jeg prøver så godt jeg kan å stå på egne ben” (Lise)  

 

Det å gå på skole, bo hjemmefra og samtidig klare seg økonomisk, er en 

problemstilling flere trekker frem. En gjennomgående tendens hos alle de ungdommene jeg 

har intervjuet, er en negativ holdning til å ta opp studielån. Får de ikke stipend, organiserer de 

livet deretter. Mads valgte å bo hjemme mens han gikk på skole, mens Anne, som ikke har 

den muligheten, velger å ikke begynne på skole: 
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”Jeg kunne tenke meg å gå på skole jeg. Men du får jo ikke en krone av sosialen så lenge du 

går på skole (..) Jeg gidder ikke ta opp lån.. for å stå der.. Plutselig dropper jeg ut, og jeg har 

allerede lån i Lånekasse (..) Det er ikke noe kult å ha så mye gjeld..” (Anne)  

 

Anne vil ikke ta opp lån, fordi hun er usikker på om hun klarer å fullføre et skoleløp.  

For henne representerer Sosialtjenesten en økonomisk trygghet, som hun vil miste dersom hun 

begynner på skole. Anne forteller også at det er vanskelig å få pengene fra sosialkontoret til å 

strekke til, fordi hun ikke er flink til å disponere penger. I tillegg har hun et stort forbruk til 

rus. Flere av de andre ungdommene forteller om den samme problematikken. Tone forsøker 

nå å gjøre avtale med sosialkontoret slik at hun kan få pengene hver uke, for å forhindre at 

hun blir gående mange dager uten penger. Daniel forteller at han den første tiden han bodde 

for seg selv, kunne gå flere dager uten mat: 

 

”Når jeg først hadde penger, så pleide jeg å bruke dem opp ganske fort da (..) Jeg husker det 

var dager, hvor jeg kunne gå liksom to dager uten at jeg spiste og sånt noe” (Daniel)   

 

Flere av ungdommene nevner at dette med økonomi var noe de kunne eller burde ha 

trent mer på mens de ennå bodde på institusjonen. Tone tror kanskje det kunne ha hjulpet å 

sette seg ned sammen med noen og planlegge hva pengene skal brukes til. Lise på sin side, 

mener hun hadde god nytte av den økonomitreningen hun fikk når hun bodde på institusjonen. 

Der hun både måtte sørge for egen husholdning, og synliggjøre prioriteringer i form av 

budsjetter og kassakvitteringer.  

 

4.2.5 Familie og nettverk. Den viktige støtten 

En gjennomgående tendens i materialet, er at ungdommene er opptatt av nettverkets 

rolle i overgangsfasen, og i sær blir familien vektlagt. Når institusjonen betydning blir 

redusert, ser det ut som familien trer frem igjen som den viktigste støtten for mange.  

Dette inntrykket fremkommer også i andre undersøkelser: ”Inntrykk formidlet fra 

representanter fra apparatet er at mange barnevernsbarn reetablerer kontakt med sine 

biologiske foreldre ved 18år” (Taksdal m.fl, 2006: 101). En interessant faktor i det 

ungdommene forteller i mitt materiale, er at det er mor, som er den forelderen det oftest blir 

referert til. Også andre undersøkelser, har pekt på at denne gruppen av ungdommer ofte 

mangler fedre, eller gode farsmodeller (Nygaard Christoffersen i Storø, 2001).  
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Mange av ungdommene har etablert sin første bolig nært familiehjemmet. Flere av 

ungdommene i undersøkelsen har også bodd hos mor eller far i perioder etter at de flyttet ut 

fra institusjonen. Det at mor eller far representerer en trygg base, der du alltid er velkommen, 

er noe som fremheves som viktig av flere ungdommer: 

 

”Min mor tok meg alltid inn med åpne armer uansett (..) jeg liker veldig godt å bo hjemme 

hos mor. Fordi meg og hun kommer veldig godt overens” (Ole) 

 

”Jeg reiste mye hjem til mamma hele veien, og var mye der. Når jeg bodde i den første 

leiligheten, så kalte jeg å være hos mamma, for hjemme” (Lars)  

 

”Jeg bodde bare hjemme hos mamma i ca 2 måneder. Det var liksom sommerferien da (..)  

Og så bodde jeg hjemme med en gang jeg fikk barn, til jeg klarte å finne meg en leilighet” 

(Linda) 

 

Både Ole, Lars og Linda har bodd hos mor i perioder, og de gir tydelig uttrykk for at 

den støtten mor har gitt dem har vært viktig. Både i forhold til det å ha en plass å gå når livet 

er vanskelig, og i form av praktisk støtte og hjelp. Dette funnet skiller seg noe ut fra det Storø 

fant i sin undersøkelse av tidligere barnevernsbarn. Flere av hans informanter hadde også 

bodd hjemme, men kun i kortere perioder, vanligvis på noen dager. De definerte ikke 

foreldrehjemmet som et ”hjem”, men som et midlertidig oppholdssted (Storø, 2005). Flere av 

ungdommene i denne undersøkelsen har bodd hjemme i lengre perioder etter utskriving fra 

institusjon, og de vektlegger først og fremst de positive sidene ved dette. For disse 

ungdommene har familiehjemmet vært ”hjemmet” og ikke bare et oppholdssted. I dette 

materialet er det guttene som har de fleste og lengste oppholdene i foreldrehjemmet. Kan det 

være slik at det først og fremst er guttene som flytter hjem etter institusjonsopphold, mens 

jentene er mer opptatt av å klare seg på egen hånd? En annen forklaring, kan være at jentene 

har lettere for å få overnatte hos andre (”kjærester”)når bossituasjonen blir vanskelig.  

I Taksdal m.fl sin undersøkelse beskrives det at forholdet mellom prostitusjon og ulike måter 

å bytte goder på, kan bli uskarpe i rusmiljøet. Noen bytter seksuelle tjenester mot tak over 

hodet, og informantene hevder at dette forklarer hvorfor mennene er i flertall av uteliggerne 

(Taksdal m.fl, 2006). 

En del av ungdommene i undersøkelsen mangler støtte hos familien. For Anne har det 

ikke vært aktuelt å dra hjem til mor og familien, når hun har hatt det vanskelig. Hun forteller 
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at de er en stor familie og det er trangt i huset. Slik at hun måtte ha sovet på sofaen dersom 

hun skulle overnatte. Også andre ungdommer i undersøkelsen har opplevd at etter at de flyttet 

på institusjon, så har de ikke lenger et soverom å komme hjem til. Foreldrene har flyttet til 

mindre boliger, der denne ungdommen ikke lenger er en naturlig del av husholdet.  

For Linda ble dette virkeligheten mens hun bodde på institusjon, men hun forteller at moren 

strakk seg langt for å gi plass til både Linda og etter hvert en baby i den lille leiligheten:  

 

”Mamma har egentlig bare et soverom, men hun flyttet inn i boden da, slik at jeg og Trine 

(babyen) fikk soverommet” (Linda) 

 

Det at bosituasjonen i familiehjemmet blir endret i løpet av institusjonsoppholdet, kan 

være en utfordring, spesielt når man ser hvor mye familien betyr for den enkelte.  

Likevel er det viktig å fremheve at det synes som om de fleste foreldrene gjør sitt beste for at 

barna fremdeles skal føle seg velkomne, og at de skal ha et ”hjem” og komme til. For Viggo 

og Mads, som i perioder har ruset seg mye, har familien vært en trygg base og en viktig faktor 

for at de begge på intervjutidspunktet enten hadde søkt om, eller var under behandling for sitt 

rusmisbruk. Viggo uttrykker en stor takknemlighet for foreldrenes støtte:  

 

”Familien har støtte meg mye. Så de har hatt mye å si, ja. Uten dem så hadde jeg ikke klart 

meg” (Viggo) 

 

Det å ikke ha denne støtten hos en eller begge av foreldrene, synes å være en stor utfordring. 

Tone, som er fosterbarn, forteller at forholdet til fosterforeldrene for henne har vært den 

største utfordringen med å flytte for seg selv. Hun flyttet tilbake til hjemstedet, der 

fosterforeldrene (som hun kaller mamma og pappa) bodde:   

 

”Det har vært veldig vanskelig med forholdet til mamma og pappa. Det har vært veldig 

utfordrende og vanskelig. For de har revet seg veldig løs fra meg, og vil ha mindre og mindre 

og gjøre med meg etter at jeg ble 18 år (..) De støtter ikke meg eller noen ting, de hjelper ikke 

til. De ringer aldri mer (..) Det var liksom de jeg hadde nå. Det er liksom mamma og pappa 

som jeg har hatt hele tiden, og så har jeg de ikke lenger” (Tone)  

 

For Tone var det fosterforeldrene som skulle fylle tomrommet når institusjonen 

forsvant, og som hun hadde forventninger om ville fortsette å stille opp. I stedet opplevde hun 
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at fosterforeldrene begynte å trekke seg tilbake, og at de formidlet til henne at de ikke ville 

være der for alltid. Tone forteller at dette har vært tungt og vanskelig for henne, og at det har 

ført til mange konflikter. Hun har fremdeles kontakt med fosterforeldrene, og beskriver særlig 

kontakten med ”mamma” som en støtte. Samtidig virker det som det er sårt for henne at 

fosterforeldrene ikke er der lenger på den måten som hun ønsker. Flere undersøkelser har pekt 

på hvor viktig det er med støtte fra omsorgspersoner og/eller foreldre i overgangen mellom 

institusjon og egen bolig. Både Biehal et.al. (1995) og Storø (2005) har funnet at støtte fra 

voksne blir vurdert som svært betydningsfullt, og konkluderer med at manglende støtte må 

vurderes som en risikofaktor.  

Ved siden av familienettverket, synes også ungdommens vennenettverk å spille en 

viktig rolle for å mestre tilværelsen i egen bolig. Det å flytte for seg selv, kan bli både ensomt 

og kjedelig, spesielt når en er vant til å bo på en institusjon, med mange mennesker rundt seg. 

Lise beskrev for eksempel hvor viktig det ble for henne, at hun flyttet til et sted der hun hadde 

venner som hun kunne invitere på besøk, når hun kjedet seg. Særlig for ungdommer med 

rusproblematikk, synes det å ha et rusfritt nettverk å spille en avgjørende rolle. Viggo sier det 

så sterkt at ”har du ikke et rusfritt nettverk, så går det aldri bra”. Mads forteller at han 

egentlig hadde to nettverk når han flyttet ut fra institusjonen, ett rusnettverk og ett straight 

nettverk: 

 

”Jeg har to nettverk. Ett som jeg gikk på skole med og sånn.. Men når de gikk videre, så ble 

det til at.. hva gjør du på dagtid, du går til de som ikke har noe å gjøre på” (Mads)  

 

Selv om Mads hadde et rusfritt nettverk, så mistet han kontakten med dem, når de ikke lenger 

delte den samme hverdagen. Han begynte i stedet å være med andre i samme situasjon som 

han selv, nemlig de som ikke hadde noe dagtilbud, og som ruset seg. Dette ble starten på en 

lengre rusperiode for Mads. Også Ole beskriver manglende nettverk som en viktig årsak til at 

han ”sprakk” som han selv beskriver det. Å utvide et nettverk knytter seg ofte til skole eller 

arbeid. For de ungdommene som ikke har slikt tilbud, så blir det gjerne en enda større 

utfordring. Ole såg at det var nødvendig for han å opprette et nytt nettverk, dersom han skulle 

klare seg i hjembyen. Han beskriver det som noe av de vanskeligste han gjorde mens han 

bodde på institusjonen: 

 

”Det vanskeligste jeg noen gang har gjort, det er å ha laget nytt nettverk igjen. For du må 

starte fra skretch igjen. Akkurat som du er fem år og skal lage nye venner” (Ole)  
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Ole forteller at han i dag har et godt, rusfritt nettverk. Han tillegger noe av årsaken til dette til 

seg selv, fordi han er sosial og lett kommer i kontakt med andre. Videre mener han jobben 

som institusjonen la til rette for, har vært en viktig faktor, fordi den gav ham mulighet til å 

sosialisere seg med jevnaldrende.  

Mange av ungdommene i undersøkelsen har kjæreste eller samboer, en er gift.  

Særlig de ungdommene som enten har eller har hatt et rusproblem vektlegger dette som en 

viktig faktor for å forhindre tilbakefall, eller for å regulere et rusmisbruk. Thomas som har 

rust seg en del etter at han flyttet ut fra institusjon, forteller at han nå nesten har kuttet helt ut, 

fordi han har fått seg kjæreste. Lars sier at hadde det ikke vært for kjæresten, så hadde han 

festet mye mer: 

 

”Det har vel litt med at jeg har henne til å trekke meg tilbake når det bli for mye. Og det er 

jeg glad for at hun gjør. Ellers så hadde vi festet hver dag. For jeg er ikke ferdig med å leve 

før jeg har festet i hvert fall i en uke til” (Lars)  

 

Anne er opptatt av at det er lettere økonomisk når man er to i en husholdning. Hun har hatt 

flere kjærester etter at hun flyttet ut fra institusjon, og synes det er veldig greit at hennes 

nåværende samboer har nok penger: 

 

”Det hadde vært mye vanskeligere i forhold til økonomi og sånt. For han har alltid penger. 

Så det er egentlig ganske greit” (Anne)  

 

Dette at flere raskt etter utflytting fra institusjon finner seg en kjæreste og helst en 

samboer, synes å være en tendens i materialet. Kanskje representerer denne kjæresten for 

enkelte et holdepunkt og en trygghet, når institusjonen med alle dens funksjoner ikke lenger er 

en del av ungdommens liv. Eller kanskje representerer den en mulighet for tak over hodet, 

som tidligere beskrevet. Anne fortalte at hun hadde liten støtte, både fra familie og venner.  

For henne kan det synes som det å ha en kjæreste også kompenserer for et manglende eller 

dårlig nettverk, selv om hun selv først og fremst vektlegger de økonomiske fordelene med å 

være to. Daniel som flyttet sammen med kjæresten når han flyttet ut fra institusjon, tror det 

har bidratt til å gjøre tilværelsen i egen bolig lettere for han. Og da tenker han ikke først og 

fremst på økonomi: 
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”Det var veldig greit siden jeg hadde kjæreste og sånt noe. Så det gjorde det ikke så 

problematisk. Det hadde vært litt større utfordring visst jeg ikke hadde hatt det, visst jeg 

hadde vært helt alene (..) Tror faktisk det verste hadde blitt bare det å være alene. Og det 

hadde kanskje ført til andre ting.. eller det vet jeg jo ikke da..” (Daniel)   

 

Slik det fremstilles av ungdommene her, kan det synes som en kjæreste eller samboer, fyller 

mange av de funksjonene som institusjonen tidligere hadde. En samboer kan gi trygghet, noen 

å bo sammen med, støtte, regulering i forhold til rusmisbruk, kanskje en større økonomisk 

sikkerhet og en form for nettverk.  

 

4.2.6 Når forventningene brister  

De fleste ungdommene jeg har snakket med hadde store forventninger til det å skulle 

flytte for seg selv, men av ulik karakter. Forventningene synes å følge tre hovedstrømninger. 

Den første typen forventninger, fremstilles først og fremst av den gruppen ungdommer som 

har vært omsorgsplassert. Denne gruppen skiller seg ut gjennom at forventningene synes å 

være mer nøkterne. De gleder seg til å flytte, men samtidig ser de utfordringer. De vil gjerne 

forberede seg til den nye tilværelsen, og de ønsker oppfølging. Lise gledet seg til det å skulle 

få et ”normalt liv”, men på samme tid var hun litt bekymret for hvordan den økonomiske 

situasjonen kom til å bli. Kari gledet seg også til å flytte ut, men var samtidig ambivalent, 

fordi hun trivdes godt på institusjonen:  

 

”Husker jeg gledet meg veldig. Det var liksom litt stort. Men samtidig så husker jeg det var 

litt sårt også fordi jeg trivdes veldig godt der jeg var” (Kari)  

 

Både Lise og Kari har klart seg godt i egen bolig. Det synes som de hadde realistiske 

forventninger til det å flytte, og de sikret seg med ettervern.  

Den andre typen forventninger som synes å utkrystallisere seg, er en sterk tro på at alt 

skal gå bra, uten at en nødvendigvis ønsker å forberede seg så mye, eller ser behovet for 

ettervern. Den gruppen som først og fremst forteller om slike forventninger, er ungdommer 

som har hatt et rusproblem, men som har vært rusfri en lengre periode på institusjonen.  

Daniel som mot institusjonens anbefalinger, valgte å flytte til en større by, beskriver sine 

forventninger på følgende måte:  
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”Jeg gledet meg. For jeg trodde liksom at nå er jeg ferdig med det.. jeg trodde virkelig at alt 

skulle gå greit. Men jeg fikk meg fort et slag i trynet” (Daniel) 

 

Mads var også sikker på at det ville gå bra, uansett hvor han flyttet. For han var det naturlig å 

flytte tilbake til hjemstedet, selv om institusjonen var skeptisk:  

 

”Det var ikke et tema da. Jeg såg for meg at det kom til å gå bra uansett hvor jeg skulle bo, 

jeg trodde det” (Mads)  

 

Både Mads og Daniel var begge sikker på at det ville gå bra, men gikk på en sprekk når de 

flyttet for seg selv. Linda var også sikker på at det ville gå bra når hun flyttet ut fra 

institusjonen. Samtidig gledet hun seg til å være sammen med rusvennene sine igjen, og 

hadde forventninger om at hun kunne ruse seg litt, og likevel ha et normalt liv.  

Linda sier at hun på en måte hadde lagt problemet på is mens hun bodde på institusjonen.  

Det at en ønsker litt av både ”det normale livet” og ”ruslivet”, er en forventing som flere av 

ungdommene i undersøkelsen beskriver at de har hatt, men som få synes å mestre i det 

virkelige livet.  

Den tredje gruppen forventninger som utkrystalliserer seg, er de som handler om det å 

få frihet til å ruse seg når en vil, og bli fri fra institusjonens ”tøyler”: 

 

”Jeg hadde lyst til å røyke hasj, og kunne gjøre det når jeg ville (..) Jeg var 18 år, og jeg følte 

nå var jeg endelig fri, dette var det jeg hadde gledd meg til de to siste årene i hvert fall” 

(Tone)  

 

De ungdommene som beskriver slike forventninger som Tone her gjør, er kanskje de som 

også har vært mest utfordrende under institusjonsoppholdet. De som oppleves som 

vanskeligst å behandle, og de som gjerne avbryter behandlingen og skriver seg ut, så snart de 

har mulighet. Forventningene deres dreier seg ofte om frihet og rus, og slik synes det også 

som om livet blir for de fleste. Særlig fordi mange i denne gruppen har sagt fra seg, eller ikke 

har fått tilbud om ettervern etter utflytting.  
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4.3 Ettervern 

De fleste av ungdommene i undersøkelsen har eller har hatt en eller annen form for 

ettervern. Hovedinntrykket ut fra dette materialet, er at ungdommene blir tilbudt ettervern når 

de flytter ut, og at både institusjonen og barnevernet arbeider for å legge til rette for dette. 

Noen ganger stilles det imidlertid krav til at ungdommen må bo på bestemte steder for at den 

skal få ettervern. For Linda sin del ble dette avgjørende for at hun ikke hadde ettervern når 

hun flyttet ut fra institusjonen. Det kan altså se ut som de fleste får tilbud i en eller annen 

form, men noen takker nei. Enten fordi de ikke ønsker det, eller fordi barnevernet stiller 

kriterier for ettervernet som ungdommen ikke klarer eller ønsker å etterleve. De ungdommene 

som har erfaring med ettervern, omtaler det gjennomgående som noe positivt. Selv om det 

varierer i hvilke grad de benytter seg av ettervernstilbudet. Et sentralt spørsmål jeg vil se 

nærmere på, er om ungdommenes erfaring kan si noe om hvordan ettervernet bør organiseres, 

og hvilke rolle institusjonen bør ha i overgangen til den selvstendige tilværelsen.  

 

4.3.1 Organisering teller, men relasjon avgjør 

Hvordan ettervernstilbudet er organisert synes å variere en god del. Noen ungdommer 

forteller at det er institusjonen som har fulgt opp. De har kommet på jevnlige besøk, og vært 

tilgjengelige 24 timer i døgnet. De ungdommene som har hatt et slikt tilbud, beskriver det som 

særlig positivt at de har kunnet videreføre relasjonene de hadde på institusjonen. En av 

institusjonene organiserer det slik at det er en person som har hovedansvar for oppfølgingen 

av den enkelte ungdommen. For Kari ble det viktig at det var hennes hovedkontakt fra 

institusjonen som fulgte henne opp når hun flyttet ut: 

 

”I og med at jeg kjenner henne så godt, og har kjente henne så lenge, så er det veldig lett for 

meg.. altså har du et problem, så kan du åpne deg og prate om det” (Kari)   

 

Det å ha god kontakt med den som følger deg opp, synes å være avgjørende for at 

ettervernet skal fungere, men ikke alle har bare en person. Ole beskriver at institusjonen har 

blitt som en slags familie for han. Derfor ble det kanskje ikke så viktig for han hvem han 

hadde kontakt med, så lenge han visste at det alltid var noen der. Han forteller at han i 

perioden etter utflytting hadde mye kontakt med institusjonen, på ulike måter. Det er 

imidlertid få av ungdommene i undersøkelsen som har hatt så mye kontakt med institusjonen 

etter utflytting, som Ole.  
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Mange ungdommer flytter ikke bare ut fra institusjonen, men også i geografisk 

avstand til institusjonen. Dette kan gjøre det vanskeligere å opprettholde kontakten med 

institusjonen. Noen beskriver at de etter utflytting har hatt lite kontakt med institusjonen, og at 

andre har stått for ettervernet. Lise kunne ha tenkt seg oppfølging fra institusjonen, men fordi 

avstanden ble så lang, måtte ettervernet organiseres på en annen måte:  

 

”Kuratoren min fikk ordnet en dame som skulle følge meg opp, og jeg møtte henne et par 

dager etter at jeg hadde flyttet ut tror jeg. Og vi kom veldig godt på talefot. Hun hjalp meg, 

hun kom med tilbud og stilte opp (..) Vi møttes jo i ny og ne. Og hun var faktisk suveren, for 

hun maste ikke på meg. Hun på en måte skygget litt unna. Jeg tok heller kontakt når jeg 

ønsket det. Men på en måte så hadde jeg ikke så mye behov egentlig, jeg kjørte løpet selv. 

Men hun var der uansett” (Lise)  

 

For Lise ble løsningen en ”støttekontakt”, som var tilgjengelig 24 timer i døgnet, men der Lise 

styrte mye av kontakten selv. Utfordringen synes å være å finne en person som ungdommen 

kommer overens med, og kan utvikle en god relasjon til. Dette blir kanskje særlig utfordrende 

fordi ungdommene samtidig er i en fase der de skal løsrive seg fra flere tette relasjoner på 

institusjonen. Knut forteller at han først fikk tildelt en person som han ikke kom overens med. 

Han fikk bytte, og var selv med på å velge ut den personen han hadde på intervjutidspunktet, 

og som han var godt fornøyd med. Personen som Knut valgte ut, er også leder for det 

dagtilbudet han er engasjert i. Det at denne personen også er ”arbeidsleder” i et miljø som 

Knut både trives i og identifiserer seg med, synes å være en viktig faktor. Knut mener derfor 

det er viktig å ”bruke god tid på å finne en ordentlig person som skal hjelpe”. 

Mens Knut og Lise har hatt ettervernsopplegg som har blitt organisert av de aktuelle 

Barnevernstjenestene, er det også noen av ungdommene i undersøkelsen som er en del av en 

større oppfølgingsvirksomhet, DUE (Der Ungdommen er). Ungdommen får tildelt en 

koordinator, som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og som har mulighet å følge opp inntil et 

bestemt antall timer i uken, etter avtale med Barnevernstjenesten (vanligvis 8 timer).  

Noen ganger organiseres det slik at det er en ungdommen kjenner fra før, enten fra 

institusjonen eller på andre måter, som påtar seg koordinatorarbeidet. Andre ganger er ikke 

dette mulig å få til, og ungdommen får tildelt en ukjent koordinator (Evalueringsrapport DUE 

prosjektet, 2007). Lars fikk en ukjent koordinator, men mener de har funnet en som passer 

han godt:  
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”Jeg tror det var i samarbeid med barnevernet, at de fant en som passet for meg. Og det har 

de faktisk gjort også (..) Visst jeg har en dårlig dag, så spør han alltid hvordan jeg har det.. 

Så bare legger jeg ut alt, og da vet jeg at han prøver i hvert fall å få meg til å føle meg litt 

bedre. Og det er veldig bra (..) Vi har kontakt daglig. Hver eneste dag på telefon. Så treffes vi 

av og til for å ta en matbit eller sånn” (Lars)  

 

Det kan synes som om barnevernet, eller DUE i dette tilfellet, ofte gjør en god jobb i å 

finne den rette personen for den enkelte ungdommen. Men noen ganger blir det vanskelig. 

Kanskje fordi en del utflyttinger skjer brått uten å være planlagt, og et eventuelt 

ettervernstilbud må etableres på kort tid. Noen ganger blir det kanskje også vanskelig fordi 

ungdommen og den ansvarlige har ulike forventinger til hva ettervernet skal inneholde. Det at 

begge parter blir enige om premissene for kontakten, synes viktig. Hva skal ettervernet brukes 

til, hvem er ansvarlige for å ta kontakt og hvor ofte skal det være kontakt?  For noen 

ungdommer, som Lars i eksempelet ovenfor, synes den daglig kontakten å være viktig. Det at 

der er noen å snakke med om små og store problemer i hverdagen. Han beskriver ettervernet 

som ”noe av det beste som har skjedd”. For andre synes den økonomiske delen av ettervernet 

og være det viktigste.  

Ettervern innebærer i mange tilfeller en økonomisk trygghet, som er mer attraktiv enn 

de ordningene Sosialtjenesten kan tilby. Ungdommer som er en del av DUE får vanligvis 

dekket utgifter til bolig, strøm, busskort og livsopphold (dersom de ikke har egen inntekt).  

I tillegg til muligheter for å søke om tilskudd til andre ting de har behov for. Når Thomas blir 

spurt om han mener hjelpeapparatet har bidratt til noe positivt for han, er det den økonomiske 

hjelpen han trekker frem:  

 

”Selvfølgelig.. økonomisk støtte, det er jo kjempepositivt!” (Thomas)   

 

Thomas gir samtidig uttrykk for at han kanskje synes det burde vært litt mer kontroll med en 

gang han flyttet ut fra institusjonen. For han ble det en stor overgang fra å være 

tvangsplassert, til å plutselig skulle bo for seg selv. Han tror for eksempel det kunne være 

nyttig å ta jevnlige urinprøver i de først fasen. Andre ungdommer er også inne på at det 

kanskje burde vært en form for kontroll integrert i ettervernet: 

 

”Kanskje ikke komme så mye på sånn avtalt besøk.. altså visst du er litt mistenksom og sånne 

ting, heller bare komme helt plutselig” (Daniel)  
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Slik de ungdommene jeg har snakket med beskriver erfaringer med ettervern, er 

kontroll så å si fraværende. Men det synes også å være intensjonen, slik tilbudene blir 

organisert. Ungdommene skal bli gitt et større ansvar for eget liv, og kanskje er det vanskelig 

å blande støtte og kontroll i denne fasen. Samtidig synes det å være viktig at det er noen der 

som ser ungdommene, og som kan fange opp dersom det ikke går bra. Ole forteller hvordan 

han en tid prøvde å skjule et tiltakende rusmisbruk overfor institusjonen, som var ansvarlig for 

ettervernet. Samtidig som han egentlig ønsket at noen skulle se han og hjelpe han: 

 

”Egentlig så ville jeg ikke holde på sånn som jeg gjorde, egentlig så ville jeg bare bli hentet 

inn igjen. Så da gjorde de det. Så pakket jeg ned hele leiligheten, og flyttet tilbake igjen” 

(Ole) 

 

Ole fikk flytte tilbake til institusjonen for en periode, og klarte å få kontroll på livet sitt igjen. 

En viktig faktor er at der er et system som kan fange opp når det går dårlig, og at der er et 

hjelpeapparat som kan settes inn. Slik som institusjonen fungerte i Ole sitt tilfelle. Også Anne 

forteller at det var godt å ha institusjonen å falle tilbake til, den første gangen hun ble kastet 

ut: 

 

”Det var bang på døren. Vær ute før lunch. Så tok jeg taxi med alle tingene mine. Inn i toget 

og tilbake på institusjonen (..) Visst ikke jeg hadde hatt den leiligheten der på institusjonen, 

da hadde jeg flyttet meg inn på hospits” (Anne)  

 

Det at institusjonen kan tilby en slik mulighet for reversibilitet, når det selvstendige livet 

brister, har vært viktig for flere. Dessverre er det nok ofte vanskelig å gjennomføre som en 

praksis, fordi det er et press på institusjonene for å ha fullt belegg. Slik at plassen raskt fylles 

opp av en ny ungdom når den ene flytter ut. Likevel kan det tenkes at det er mulig å være 

fleksibel og få til midlertidige løsninger i slike situasjoner, dersom det er vilje til det og det 

blir frigitt tilstrekkelig med ressurser. Det forutsetter selvsagt at dette er en oppgave både 

institusjonen, barnevernstjenesten og det regionale BUF etat mener det er viktig å prioritere.     
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4.3.2 En hånd i mørket 

For flere av ungdommene i undersøkelsen synes det som institusjonen fortsetter å 

spille en rolle, etter at de formelle ettervernet er avsluttet. Institusjonen blir en trygghet, en 

plass det er naturlig å stikke innom på besøk, noen de kan spørre om praktisk hjelp, eller noen 

å prate med. Daniel beskriver at han har fått mye hjelp fra institusjonen, også etter at han 

hadde avsluttet ettervernet:  

 

”Jeg bodde der faktisk, fordi vi måtte flytte ut mens leiligheten ble oppusset.. Det var 

kjempegreit. Så etter det har jeg vært innom der jevnlig på besøk (..) Jeg kan alltid gå opp 

der, uansett hva det gjelder egentlig” (Daniel) 

 

Den samme institusjonen har et organisert tilbud for ungdommer som har flyttet ut, en kveld i 

uken. Dette blir beskrevet som et godt tilbud for utflyttede ungdommer. Her treffer de gamle 

kjente, og de har muligheter for å snakke med miljøpersonalet ved institusjonen: 

 

”Og så samler det seg veldig mange gamlinger som er skrevne ut for lenge siden. Samler seg 

der oppe, spiser pølser eller spiser kaker, og drikker brus og kaffi og sånne ting”( Ole) 

  

Andre ungdommer har mer sporadisk kontakt med institusjonen. Særlig de som har 

flyttet vekk fra institusjonens nærområde, beskriver at kontakten ikke er så hyppig. Mange har 

likevel litt kontakt, enten på tekstmeldinger eller på telefon. Flere forteller at det er hyggelig 

med en melding i ny og ne. Det er kjekt å vite at noen bryr seg om hvordan det går. På samme 

tid har noen ungdommer også behov for å redusere kontakten med institusjonen, som en del 

av løsrivelsesprosessen. Det viktigste synes derfor ikke å være omfanget av kontakten, men at 

det er noen der ute som du kan henvende deg til dersom du har behov for det. En hånd som du 

kan ta visst du trenger den. For noen kan dette være institusjonen under ett, for andre kan det 

være enkeltpersoner ved institusjonen som de har hatt en god relasjon til: 

 

”De var der hele tiden. De hadde liksom en hånd ute i mørket som jeg kunne ta visst jeg 

trengte det” (Kari)  

 

”De har sagt at.. de trenger ikke følge meg opp og se etter meg 24 timer i døgnet, men at de 

er der uansett. De stiller opp visst det er noe” (Lise)  
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Det at institusjonen fortsetter å spille en rolle for ungdommen etter utflytting, synes å 

være en tendens i materialet. Flere av ungdommene i denne undersøkelsen har liten støtte i det 

øvrige nettverket sitt, og da kan det være trygt og godt å ha institusjonen i bakhånd.  

Alle institusjonene som er representert i denne undersøkelsen, har såkalt medleverturnus, som 

innebærer at de voksne bor på institusjonen i arbeidsperiodene sine. Hvorvidt det at en lever 

sammen i hverdagen, bidrar til å gjøre relasjonen mellom ungdom og miljøarbeidere tettere 

både på og etter institusjonen, kan ikke denne undersøkelsen svare på. Men de funnene som 

fremkommer her bidrar til å aktualisere spørsmålet.  

 

4.4 Utålmodighet og høge forventninger  

I dette kapittelet har jeg beskrevet ungdommenes egne erfaringer med overgangen til 

en selvstendig tilværelse. En gjennomgående tendens i materialet, er et skille mellom 

ungdommer plassert på rus - og atferdsparagrafer og ungdommer som er omsorgsplasserte. 

Flere ungdommer med rus - og atferdsproblematikk beskiver at de den siste perioden på 

institusjon var lite motiverte, både for behandling og for å forberede seg til utflytting.  

De hadde store forventninger til livet etter institusjon, og var utålmodige etter å bli ”fri” fra 

barnevernet. Noen flyttet før institusjonen eller andre mente de var klar for det.  

Samtidig synes det å være et skille innenfor denne gruppen mellom de ungdommene 

som tror på og ønsker en slags ”normal” tilværelse etter institusjonen, og på de ungdommene 

som har et tyngre rusmisbruk, og identitet som rusmisbruker. Ungdommer med tyngre 

rusmisbruk flytter oftere som følge av avbrudd i behandlingen, og de beskriver større 

problemer med å etablere og holde på et ordinært boforhold. For mange blir resultatet flyktige 

boforhold, tilbud om hospits eller opphold hos kamerater. Og det synes som hospits er første, 

eller eneste løsning når sosialkontoret skal bistå med bolig. De ungdommene som har det 

alvorligste rusproblemet, beskriver større problemer med økonomi, og er avhengig av 

sosialstønad. 

Ungdommene som hadde vært plassert på omsorgsparagrafer, forteller gjennomgående 

om mer planlagte utflyttinger, de legger mer vekt på de forberedelsene de gjennomgikk på 

institusjonen før de flyttet ut, og de har positive erfaringer med ettervern.    

Utålmodighet og høge forventninger, sammen med ungdommens problematikk, er 

forhold som gjør overgangen særlig sårbar. Dette fordi det vanskeliggjør både forberedelser 

før utflytting, tilrettelegging av bolig og ettervern. I dette kaoset av forventninger, ambivalens 

og utålmodighet, er det de profesjonelle skal intervenere.  
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Kapittel 5: Fagfolkenes betraktninger 

 

I dette kapittelet vil jeg se nærmere på hva de ansatte i institusjonene beskriver som viktige 

elementer i arbeidet mot utflytting. Hva mener de er viktig for å kvalitetssikre overgangen til 

egen bolig, og hvilke utfordringer ser de i dette arbeidet. Jeg har intervjuet tre ansatte, ved tre 

forskjellige institusjoner. Kapittelet er ment å skulle gi noen nyttige innspill til refleksjon 

rundt temaet, og til drøfting av mulige forbedringer og aktuelle tiltak.  

Fagfolkenes arbeid foregår i komplekse omgivelser. Hensyn til den enkelte ungdom 

skal balanseres med de politiske rammebetingelsene. Ungdommene kjennetegnes av 

utålmodighet, ambivalens og høge forventninger til livet etter institusjon. Noen er på tvang, 

de fleste på ”frivillig” tvang, men et felles kjennetegn er at de ikke ønsker å være på 

institusjonen. Ungdommene kommer senere til institusjonen, med stadig tyngre 

rusproblematikk. Samtidig går den politiske utviklingen i retning av kortere behandlingstid og 

mer bruk av strukturerte behandlingsmodeller.  

Jeg har delt kapittelet inn i tre deler. Først ser jeg nærmere på de metodiske verktøyene 

fagfolkene beskriver som viktige i arbeidet. Deretter ser jeg på hva de beskriver som de 

viktigste elementene i arbeidet med å forberede ungdommene til livet etter institusjon.  

Kapittelet avsluttes med en oppsummering av de viktigste utfordringene i arbeidet slik 

fagfolkene ser det. 

   

5.1 Metodiske verktøy   

5.1.1 Relasjon 

Alle ansatte jeg intervjuet vektlegger utviklingen av en god relasjon som en av 

grunnsteinene i behandlingsarbeidet, og som forutsetning for å arbeide med 

utflyttingsprosesser. Noen beskriver det som ”det å komme i posisjon”, og at dette er viktig 

for både å motivere til å ta i mot oppfølging, og for å kunne gi råd og veiledning i perioden før 

utflytting. På en måte kan det synes som relasjon ikke bare blir oppfattet som et metodisk 

verktøy, men som en metode i seg selv. En informant mener at noe av det viktigste 

institusjonen gjør for ungdommene, er det å være tilstede i livene deres, gjennom og være 

trygge og stabile omsorgspersoner. Han mener dette gjør det mulig for ungdommen å utvikle 

en identitet og bli trygg på seg selv, som er nødvendig for å mestre det selvstendige livet. 

Andre vektlegger levefellesskapet som et viktig element i arbeidet, med utvikling av 
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langavrige relasjoner som en naturlig del av dette. En informant sier at institusjonen har 

mange fellestrekk med ”et vanlig hjem”, der de voksne også har en viktig rolle som modeller 

og indre referanser for ungdommene: 

 

”Jeg tror det viktigste når det kommer til stykket, er at de har fått levd med oss så lang tid. 

For det blir som i et vanlig hjem, altså modellæring. Og at det er så mange voksne som bor 

sammen med dem, og der de ser ulike måter og takle verden og virkeligheten på (..)  

Det er mye ubevisst læring som skjer, og det tror jeg er noe av det viktigste, at det er mye de 

lærer til senere bruk, og at de får med seg oss som indre referanser” (Informant C) 

 

Relasjon og det å leve sammen over tid, er et element som blir beskrevet som viktig av alle 

informantene. Det synes å være en viktig del av disse institusjonenes kultur, og det synes å 

være en viktig forutsetning for de praktiske og mentale elementene i forberedelsesarbeidet.    

 

5.1.2 Hybeltrening 

Alle institusjonene har ulike rutiner for å forberede ungdommen til utflytting. Det er 

vanlig å kalle dette for hybeltrening. Graden av struktur og omfanget av hybeltrening synes 

imidlertid å variere. Gjennomgående prioriterer alle å arbeide for å etablere en døgnrytme, og 

kartlegge og lære ungdommene opp i basisferdigheter som matlaging, renhold, hygiene og 

liknende. Videre har alle ulike systemer for å trene ungdommen i økonomi. Det synes som det 

først og fremst blir trent på innkjøp og prioriteringer i forhold til det å styre eget hushold.  

Ungdommene får en bestemt pengesum til disposisjon, og noen bruker budsjetter som en del 

av dette arbeidet.  

Noen av institusjonene har egne treningsboliger, mens andre leier hybler og leiligheter 

på det private markedet, som de benytter som en del av hybeltreningen. Dette blir 

gjennomgående beskrevet som en positiv og viktig del av institusjonens arbeid i denne fasen, 

selv om organiseringen synes å variere en del. En informant forteller at ungdommer som bor i 

treningsbolig, også beholder rommet sitt på institusjonen. Han forteller at det er daglig 

kontakt mellom institusjonen og ungdommen. En annen informant opplever at institusjonen 

gjennomgående har for lite kontakt med de ungdommene som bor utenfor institusjonen, og at 

kontakten er lite regulert:  

 



 69 

”Jeg tror den leiligheten vi har, der vi ikke bor med dem, ikke er så helt bra. I hvert fall ikke 

på de tidspunkt vi har brukt den. For det blir så kjedelig der, og en må fylle kjedsomheten 

med ett eller annet. Det er en viktig periode i fasen deres, og vi burde ha vært der, eller noen 

burde ha vært der..” (Informant B)  

 

Kanskje kan det være forskjeller i ressurser og formell organiseringen av treningsboligen, som 

gjør at det er så ulikt i hvilke grad institusjonene har mulighet i å følge opp. Men det kan også 

tenkes at det er forskjeller i institusjonenes rutiner og kultur, som gjør at en håndterer 

organiseringen av treningsboliger ulikt.  

 

5.1.3 Samtaler 

Et annet element som vektlegges i institusjonens arbeid i utflyttingsfasen, er å ha 

jevnlige samtaler med ungdommen om hvordan livet skal bli etter utflytting. Der en både 

vektlegger den praktiske og den mentale delen av dette. En oppfordrer for eksempel 

ungdommen til å involvere seg aktivt i det å søke etter hybel, skrive annonser og gå på 

visning. Videre brukes samtalene til veiledning forhold til det å sette opp søknader, presentere 

seg selv, økonomi og kartlegging av ungdommens ferdigheter. En informant mener at det i 

denne fasen er særlig viktig å snakke med ungdommen om utfordringer knyttet til det å bo for 

seg selv: 

 

”Ikke minst må det være på plass en del i hodet, nemlig det at hva forventer en seg når man 

flytter ut, hva er det en tror vil skje, hva er det en håper vil skje, hva er det verste som kan 

skje. At en har gjort mange sånne tankerekker i lag med dem før de flytter ut. Det kan vi bidra 

med” (Informant B)  

 

Han har erfart at ungdom ofte har høge forventninger knyttet til det å flytte for seg selv, og at 

institusjonen derfor har en viktig oppgave i å realitetsorientere ungdommen før de flytter ut.   
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5.2 Institusjonens viktigste bidrag 

I dette kapittelet vil jeg se nærmer på hva det er de profesjonelle beskriver som det 

viktigste arbeidet de gjør for å kvalitetssikre overgangen til egen bolig. De mener det er viktig 

med en god relasjon, og de praktiserer ulike former for hybeltrening og samtaler om den 

selvstendige tilværelsen. Men hva utover disse felles byggesteinene, mener de at det er 

nødvendig å ha fokus på i denne fasen? Hva har de erfart er viktig, og hvilke områder tror de 

det er nødvendig å bli bedre på? 

 

5.2.1 Forutsigbarhet og struktur 

Det synes å være viktig at forberedelsesarbeidet er planlagt og forutsigbart. Både for 

ungdommen og de ansatte. En ansatt beskriver at et ½ år på treningsbolig før utflytting, er en 

integrert del av behandlingsopplegget, som ungdommene kjenner til og ser frem til: 

 

”Dette er en del av opplegget som de er klar over i fra før de flytter inn (..) Forventingene fra 

de også ligger der på at dette skal skje, og det blir sett på som positivt” (Informant A)  

 

Det at forberedelsesarbeidet er en del av institusjonskulturen, synes å være viktig.  

Samtidig referer denne informanten til ungdommer som er omsorgsplasserte, og dette 

materialet har vist at det er lettere å gjennomføre planlagte og gradvise utflyttinger for denne 

gruppen. En annen informant sier at institusjonen ikke kan starte tidelig nok med 

forberedelser til utflytting. Men hun mener det er vanskelig å tidfeste en treningsbolig eller en 

utflytting tidelig i et behandlingsopplegg, fordi det alltid vil være individuelt avhengig.  

Derfor kan det heller ikke knyttes til alder:  

 

”Akkurat som jeg savner at de ser hva de har med å gjøre. Akkurat som jeg føler at nå er det 

sånn.. nå har han blitt så gammel, nå har det gått så lenge..”(Informant C) 

 

Informanten synes å mene at forutsigbarhet er viktig, men ikke på bekostning av individuelle 

hensyn og ”skreddersøm”8.  For henne handler det om å komme tidelig nok i gang,  

                                                 
8 Med ”skreddersøm” menes individuelt tilrettelagte behandlingstilbud 
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”at en aktualiserer prosessen i god nok tid”. Ikke minst i forhold til det å trekke inn aktuelle 

samarbeidspartnere. Videre mener hun det er viktig at det legges opp en plan med naturlig 

progresjon, og at det så tidelig som mulig også finnes en plan for oppfølging.  

En annen informant tror det hadde vært en fordel om det var en tydeligere rutine for 

når en begynte forberedelsesarbeidet, og hvem som hadde ansvar for det: 

 

”Det er for dårlig akkurat det der med hvor forutsigbart det er. Det er litt tilfeldig hvem som 

tar fatt i det på jobb..” (Informant B)   

 

Uklare ansvarsforhold bidra til å motvirke intensjonen om mest mulig forutsigbarhet og god 

tid. I en institusjonshverdag som ofte preges av hendelser og kriser som krever umiddelbar 

handling, er det kanskje lett at slike arbeidsoppgaver blir nedprioriterte når ingen har 

hovedansvar. Og kanskje er dette særlig en utfordring på rus- og atferdsinstitusjonene?  

Det er tydelig at det å ha forutsigbarhet og rutiner for utflyttingsarbeidet, er noe som 

alle vektlegger. Selv om innholdet i dette kan variere. Det at noen ikke har gode nok rutiner 

på dette, kan skyldes ulike faktorer. Det kan tenkes at både trekk ved selve institusjonen, som 

organisering og kultur, og trekk ved den større institusjonelle konteksten, som ressurser og 

arbeidsoppgaver/målgruppe, er faktorer som påvirker muligheten til forutsigbarhet.   

 

5.2.2 Samarbeid  

Det å involvere aktuelle personer som blir en del av ungdommenes liv etter 

institusjonen, vektlegges som en viktig del av institusjonens arbeid med overgangen til egen 

bolig. Her nevnes både huseier, ansvarlig for dagtilbud og ikke minst ungdommens familie.  

I tillegg til aktuelle offentlige instanser: 

 

”Det er veldig viktig å ha et samarbeid med de som blir involvert (..) Fordi at ofte så trenger 

de barna litt toleranse, de trenger toleranse for noen feilskjær, og for at ikke alt er like lett (..) 

Både på boligsiden og ikke minst på arbeidssiden, så handler det veldig mye om å finne de 

riktige voksne” (Informant C) 

 

Å finne de rette personene og etablere et samarbeid med disse, slik at der er et støttende 

system rundt ungdommen når han flytter ut, synes å være viktig. Men flere nevner at dette kan 

være et problem i forhold til taushetsplikten. Ønsker ikke ungdommen å være åpen om sin 
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situasjon, er det lite institusjonen kan gjøre på dette området. Det gjelder også samarbeid med 

huseiere, som flere trekker frem som særlig viktig. En informant sier at det er viktig å ha et 

tett samarbeid med huseieren når de har ungdom som bor på treningsbolig. Han har også 

erfaring med at det på denne måten også ofte er enklere å skaffe hybel. Fordi det blir en 

trygghet for huseieren at han har noen å ringe til dersom det oppstår problemer. Derfor blir det 

å få ungdommen til å innse fordelene med å ha en viss grad av åpenhet og samarbeid med 

huseieren, en viktig del av institusjonens arbeid.  

En informant peker på viktigheten av å involvere familien på et tidelig tidspunkt i 

utflyttingsprosessen. De trenger også å forberede seg, mener hun. Ofte trenger de råd og 

veiledning til hvordan de skal håndtere den nye situasjonen som oppstår når ungdommen 

flytter ut fra institusjonen: 

 

”Ofte så er jo foreldre også veldig stressa og bekymra i forbindelse med videreføring. For det 

har vært veldig trygt for dem. Og plutselig så er vi ikke der på samme måten 

lenger..”(Informant C)  

 

Informanten forteller at de også legger vekt på å avslutte samarbeidet med foreldrene på en 

god måte. Blant annet blir foreldrene invitert med på foreldreseminar et par ganger etter at 

ungdommer er flyttet ut.  

 

5.2.3 Innhold i dagen 

Flere av informantene legger vekt på at det er viktig at det er etablert et innhold og en 

struktur i den hverdagen ungdommen flytter ut til; ”Noe og gjøre på og noen som vet at du er 

der”, slik informant B beskriver det. Hva dette ”noe” er, synes ikke å være så viktig, så lenge 

det bidrar til en meningsfull hverdag. For noen er det praksisplass, for noen er det skole, mens 

det for andre igjen kan være noe helt annet. Det avgjørende blir å finne et tilbud som er 

tilpasset den enkelte ungdom: 

 

”Vi tenker at det å ha dagtilbud er veldig viktig, og så spørs det hva som er mulig å få til.  

Men det å legge til rette for det, og prøve å ha det på plass tenker jeg, det er en av de viktige 

faktorene” (Informant C)  
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Det synes som mye handler om å være kreativ og fleksibel. Og noen ganger kan det 

være avgjørende at en finner den riktige voksenpersonen i arbeids- eller skolemiljøet.  

Andre ganger må en kanskje tenke på alternativer til de tradisjonelle dagtilbudene.  

Informant C sier hun opplever de utflyttingene der ungdommen ikke mestrer det å stå i en 

struktur, som noen av de vanskeligste. I slike tilfeller har hun erfaring fra at miljøarbeidere 

går inn og skaper en slags struktur, gjennom rutiner og aktiviteter som en gjør sammen.  

Det viktigste synes ikke å være hva dagtilbudet består av, men at ungdommen har noe å stå 

opp til om morgenen, og mennesker som forventer noe av henne. For å få dette til kreves ofte 

både fleksibilitet og smidighet hos de ansvarlige for dagtilbudet, og noen ganger vil det også 

kreve ekstra ressurser på miljøarbeidersiden. Fordi miljøarbeideren blir den som i en periode 

sørger for et innhold i hverdagen.  

Ungdommens uformelle nettverk, er også med på å skape et innhold i dagen.  

Informantene mener det er viktig å hjelpe ungdommene til å etablere et positivt nettverk, men 

det kan synes som det er en utfordring å gjøre dette godt nok. En ansatt sier at de prøver å bli 

kjent med ungdommens nettverk på det stedet der institusjonen ligger, gjennom å invitere på 

besøk til institusjonen. Hans erfaring er at problemene oppstår dersom ungdommen flytter 

bort fra institusjonens nærområde. Fordi nettverket da blir vanskelig å fange opp av praktiske 

hensyn. Det synes ikke som denne institusjonen har noen rutiner for å arbeide med nettverk på 

ungdommens hjemsted. En annen ansatt, sier at nettverksarbeid er et satsningsområde på 

institusjonen, men han er usikker på om en har det rette fokuset i dette arbeidet: 

 

”Vi må nok sikkert se på hvordan det er organisert. Fordi at igjen så blir det liksom gammelt 

nettverk en driver og jobber med (..) En må gjerne intervenere på en annen måte enn det vi 

gjør. Vi gjør det, vi gjør noe, men om vi gjør det riktig, det er et annet spørsmål”  

(Informant B) 

 

Han mener nettverksarbeidet først og fremst må rettes inn mot det er stedet ungdommen skal 

flytte til. Hans erfaring er at få blir boende på samme sted som institusjonen etter utflytting, 

og mange flytter tilbake til hjemstedet. Dette samsvarer med funn i denne undersøkelsen.   

Både dagtilbud og nettverk er områder institusjonene prioriterer å arbeide med før 

ungdommen flytter ut. Fordi det er viktig at ungdommen har et meningsfullt innhold i dagen. 

Det å innrette både dagtilbud og nettverksarbeid mot utflyttingen, synes å være et viktig 

område. Men blir ofte utfordrende på grunn av geografiske avstander mellom institusjon og 

ungdommens nye bosted.  
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5.2.4 Ansvarliggjøring  

En informant beskriver at et av de viktigste fokusene, bør være å la ungdommene få et 

større ansvar for ulike praktiske gjøremål, mens de ennå er på institusjonen. Han tror det lett 

blir slik at institusjonen gjør for mye for ungdommen i sin iver etter å hjelpe og ”være flinke” 

miljøarbeidere:  

 

”Det viktigste fokuset, det er å slippe taket i dem, tror jeg. I forhold til ting som de er vant til 

at vi gjør (..) Vi må tillate oss å ta sjanse på at nå må de klare seg selv. Mens de enda har en 

hånd å holde i. For det blir lett sånn at vi bærer de så lenge vi kan, for vi også vil være 

flinke” (Informant B)  

 

Han gir også flere eksempler på hva han mener ungdommene bør ansvarliggjøres i forhold til, 

blant annet det å skrive søknader og ta telefoner til offentlige instanser. Mange av 

barnevernsbarna har blitt vant med at institusjonen ordner opp i slike praktiske ting, og 

mangler derfor kompetanse på disse områdene. Han mener derfor at ansvarliggjøring bør 

inngå som en viktig del av selvstendiggjøringsprosessen.   

En annen informant vektlegger også ansvarliggjøring, men da særlig i forhold til 

økonomi og materielle behov. Hans erfaring er at ungdommen ofte har det veldig godt 

materielt mens de er på institusjon, og at dette blir en utfordring når de skal flytte for seg selv, 

og ikke lenger kan opprettholde samme levestander. Derfor mener han det er viktig, at 

institusjonen og barnevernet er bevisst på å trappe ned på økonomiske goder før utflytting: 

 

”Det er klart at ungdommer som har bodd på institusjon over tid, sånn som våre, har det 

materielt godt. En har veldig lett for å kompensere litt i forhold til den problematikk de sliter 

med, med materielle goder (..) Det er en ganske stor utfordring å trappe ned frem mot 

utflytting på hybel, i forhold til økonomi” (Informant A)    

 

Hva han legger i materielle goder, gir han flere eksempler på. Han nevner for eksempel at 

både når det gjelder klær, aktiviteter (skikort) og mat, så bør ungdommen forberedes på at det 

blir knappere ressurser når de flytter for seg selv. Informanten synliggjør her et dilemma.  

På den ene siden skal ungdommer innenfor barnevernet gis et best mulig tilbud, som 

anledning til å prøve ut og delta på ulike aktiviteter, samt utstyr og klær som tilfredsstiller 

dagens normer. På den andre siden har disse ungdommene ofte relativt dårlige økonomiske 
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fremtidsutsikter. Ut fra det flere informanter sier, er det rimelig å tro at en stor del av disse 

ungdommene vil bli avhengig av offentlig stønad etter at institusjonen er ute av bildet.  

For generøse ordninger på institusjonen, kan føre til at ungdommen får urealistiske 

forventinger til den selvstendige tilværelsen.  

Det disse informantene gir uttrykk for, kan tolkes som institusjonene og barnevernet 

noen ganger er ”for flinke” til å hjelpe. Både når det gjelder praktisk hjelp og materielle 

goder. I iveren etter å gjøre en god jobb, kan resultatet bli at en i stedet gjør ungdommene en 

bjørnetjeneste, den dagen de skal ”stå på egne ben”. Det å gi ungdommen et større ansvar 

både i forhold til praktiske gjøremål og økonomi, bør derfor inngå som en viktig del av 

institusjonenes arbeid i denne fasen.  

  

5.2.5 Den gradvise overgangen  

Alle informantene vektlegger at institusjonene bør arbeide for å legge til rette for en 

gradvis overgang til egen bolig. Det som menes med en gradvis overgang, er både den 

hybeltreningen som drives på institusjonen, det å følge ungdommen over i den nye 

tilværelsen, og at det er etablert et opplegg for ettervern. Det å få til en slik overgang, er en 

utfordring i seg selv, som beskrives nærmere i kapittel 5.3.2. Men kanskje er det mulig å få til 

noen av elementene i den gradvise overgangen, selv om utflyttingsprosessen ikke går slik en 

hadde ønsket på forhånd. En informant mener at institusjonen burde følge ungdommene 

lenger, selv om det formelle er avsluttet. Og han mener at dette burde gjelde for alle 

ungdommene, uavhengig av hvordan utskrivingen fra institusjon skjedde: 

 

”Vi må følge de lenger, også ut i det utskrevne livet en stund. Både face to face og per telefon. 

Også om der er etablert et formelt ettervern(..) Og det er ikke bare for å slippe dem, men det 

er for å være der. Vi skal ikke gjøre noen ting. Vi skal bare vise at vi fortsatt bryr 

oss”(Informant B)  

 

Informanten synes å mene at det er viktig at de relasjonene ungdommen har fått på 

institusjonen, ikke blir brutt med en gang det formelle er avsluttet. Det kan være en støtte for 

ungdommen at der er noen trygge personer som fortsetter å bry seg. Og det kan gi mulighet 

for å gripe inn på et tidligere tidspunkt, dersom den selvstendige tilværelsen skulle bli 

problematisk for ungdommen. Det synes imidlertid som det i dagens system er lite vanlig å gi 
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ekstra midler til en slik form for oppfølging eller kontakt. Slik at det blir opp til den enkelte 

institusjonen om der er anledning til å påta seg slike oppgaver uten øremerkede tilskudd.  

Her kan det tyde på at også institusjonskulturen har betydning. En informant sier rett ut at for 

deres del, er det ikke aktuelt å følge opp, eller ha rutiner for kontakt, uten at det foreligger 

midler til det:  

 

”Vi følger pengene. Den dagen pengene stopper, så er det offisielt avsluttet” (Informant A) 

 

Selv om det synes å være ulike holdninger til hvor vidt det er aktuelt å opprettholde en 

form for kontakt etter at vedtaket er avsluttet, vektlegger alle det å motivere ungdommene til å 

ta i mot ettervern, og viktigheten av at dette er godt planlagt og organisert. Enten det er 

institusjonen selv som står for ettervernet, eller det er andre som overtar ansvaret på oppdrag 

fra Barnevernstjenesten. Det at ungdommen har eller får en god relasjon til den som skal følge 

opp, blir sett på som avgjørende for at ettervernet skal fungere. En informant sier han 

opplever det som positivt, at det er ungdommens hovedkontakt på institusjonen som oftest 

følger ungdommen over i egen bolig: 

 

”Det er et system som fungerer veldig godt, for det er personer som ungdommen er veldig 

trygg på” (Informant A)  

 

Det er viktig at ungdommen er trygg på de som skal følge opp, men ofte er det av ulike 

hensyn vanskelig for institusjonene å ta på seg formelle ettervernsoppdrag. Da blir det viktig å 

bruke tid på å finne den rette personen til å ta oppdraget:  

 

”Igjen så er relasjonen kjempeviktig. Du kan ikke bare gå inn og plukke en. Det går ikke, men 

det finnes jo mange dyktige folk, men da må en legge ned arbeid i å få dem inn, og få snakket 

med dem og forberedt dem, og få dem linket opp til ungdommen, sånn at ungdommen kjenner 

at det er greit. Det blir viktig. Men det trenger ikke å være en dårlig ting med at det kommer 

inn en ny, bare at du gjør det i god nok tid” (Informant A)  

 

Det viser at det ikke nødvendigvis er organiseringen av ettervernet som er det 

avgjørende, bare det blir lagt ned godt nok arbeid i å utvikle en relasjon mellom ungdommen 

og den ansvarlige for ettervernet. Dette impliserer også at utflyttingen er så pass forutsigbar 

og planlagt at institusjonen og aktuelle instanser har tid til å finne den beste løsningen, og de 
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riktige menneskene. I de tilfellene der den ikke er det, står institusjonen overfor en større 

utfordring når det gjelder organisering av ettervernet.   

 

5.3 Utfordringer for institusjonen 

5.3.1 En oppsummering   

I materialet hittil har vi sett at informantene beskriver flere områder som de ser er 

utfordrende for institusjonen. Blant annet det å komme tidelig nok i gang med planlegging av 

utflytting. Det kan være fordi det ikke er etablerte rutiner for dette på institusjonen, 

manglende kultur, at det ikke er noen som har særlig ansvar for dette arbeidet, eller rett og 

slett at en del behandlingsforløp er uforutsigbare. Slik at en blir tvunget til å organisere 

utflytting og eventuelt ettervern på kort tid. Men kanskje særlig for disse sistnevnte tilfellene, 

er det viktig at det er tenkt noen tanker om utflytting allerede tidelig i behandlingsforløpet.  

Videre beskrives det som en utfordring å være bevisst på å gi mer ansvar til ungdommene den 

sisten tiden før utflytting, både økonomisk og praktisk. En risiko er at institusjonens hjelpe- 

og støtte funksjoner blir til mål i seg selv, og ikke middel til å nå en overordnet målsetning om 

selvstendiggjøring.  

En annen utfordring som dukker opp i forbindelse med utflytting, er hvilken rolle 

institusjonen skal ha i videreføringen. Flere legger vekt på viktigheten av at institusjonen 

følger over i den selvstendige tilværelsen en periode, uavhengig av annet tilbud og formelt 

vedtak. Spørsmålet som aktualiseres blir da hvordan dette kan organiseres. Er det mulig å få 

det til som en del av institusjonskulturen uavhengig av øremerkede midler? Eller må 

institusjonene i disse tilfellene legge et sterkere press på det kommunale barnevernet og BUF 

etat, for å dokumentere behovet for ekstra midler i forbindelse med en slik videreføring?    

En informant er spesielt opptatt av at det noen ganger er liten vilje til å videreføre 

behandlingsopplegg etter 18 år, eller til å prioritere ettervern. Hun erfarer at særlig BUF etat 

noen ganger har en behandlingstenkning, som ikke stemmer med den virkeligheten de erfarer 

på institusjonen:  

 

”En må faktisk ta utgangspunkt i virkeligheten, og ikke en modell for hvordan virkeligheten 

skulle ha vært. Det synes jeg er viktig. Og det opplever jeg at det er for mye av nå. De lager 

systemer som de skal liksom bare presse ungdommene inn i..” (Informant C)  
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Hun opplever at det er en utfordring for institusjonen, hele tiden å forhandle med de 

ansvarlige, enten det er BUF etat eller kommunen, for å kunne tilby gode nok tilbud for 

ungdommene. Hun forteller også at før kunne institusjonen tilby en retrettmulighet for de 

ungdommene som ikke mestret tilværelsen i egen bolig. Dette har de ikke mulighet til lenger, 

og det opplever hun som negativt for behandlingstilbudet.  

Flere informanter legger vekt på den første tiden etter utflytting som en stor utfordring 

både for ungdommen og institusjonen. Denne fasen preges ofte av en stor frihetsfølelse hos 

ungdommen, som blir testet ut på mange måter. Særlig for ungdommer med rusproblematikk 

kan dette bli en stor utfordring:  

 

”Det er en farlig fase (..) Nå er en frisk og er i bra form, og er et lett offer for å kjenne på det 

gode med rusen” (Informant B)  

 

Utfordringene for institusjonen er for det første hvordan de best kan forberede ungdommen på 

denne fasen. For det andre er det å legge til rette for et godt system for støtte og oppfølging 

som er tilgjengelig for ungdommen når hun flytter ut. Og ikke minst det å motivere 

ungdommen til å ta i mot slik hjelp etter utflytting.  

Institusjonene har mange utfordringer de står overfor i arbeidet med å tilrettelegge for 

overgangen mellom institusjon og egen bolig. Noen sentrale utfordringer som fremkommer i 

intervjuene er nevnt i dette avsnittet. I det fortsettende vil jeg se nærmer på det som synes som 

institusjonenes aller største utfordring. Nemlig den problematikken som knytter seg til 

ungdommer med tyngre rus – og atferdsproblematikk og de uforutsigbare 

behandlingsforløpene.  

 

5.3.2 Særlig om de tyngste rusmisbrukerne  

En sentral tendens i materialet er at de tyngste rusmisbrukerne er den gruppen som 

representerer den største utfordringen for institusjonene. En informant sier at han erfarer at 

denne gruppen også er en voksende gruppe i institusjonen. Han tror dette først og fremst 

skyldes en politisk vridning:  

 

”Det er mulig den politiske vridningen med at en skal prøve å gjøre mer i nærområdet i 

kommunene for de som har signalisert et problem, har virket for de, litt. Sånn at det er de so 

har aller størst behov som kommer til oss (..) Jeg tror vi har fått tyngre, vanskeligere ungdom 
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rett og slett. Og da kreves det mer av oss, mer av dem. Og mer tid. Mens systemet nå faktisk 

legger opp til at disse skal ha kortere tid i behandlingssystemet. Og det er helt på tvers av det 

som er vår erfaring i hvert fall” (Informant B)  

 

Denne informanten opplever at samtidig som ungdommene har blitt tyngre, legges det opp til 

kortere behandlingstid i institusjon. Han tror også at denne dreiningen i plasserte ungdommer, 

har ført til at andelene av avbrutte behandlingsforløp har økt. Han anslår at ”i hvert fall 50 – 

50, kanskje enda mer, er ad hoc utskrivelser”.  

Det å forebygge behandlingsavbrudd eller håndtere bråe utskrivesler, synes å utgjøre 

en voksende del av institusjonens hverdag. Dette samtidig som det er en problematikk det 

synes som det er lite rutiner for å håndtere. For det første vektlegger flere av informantene at 

en har liten myndighet eller handlekraft overfor denne gruppen av tunge rusmisbrukere.  

Selv om ungdommene er plasserte på tvang, synes det som institusjonene i mange tilfeller 

opplever å bli stående maktesløse på sidelinjen og se på at ungdommen ruser seg: 

 

”Vi sitter der uten noe særlig handlekraft, og må bare se på at de surrer på og røyker hasj 

hele tiden” (Informant B) 

 

Informanten tror også at det at disse ungdommene ofte skaper en del problemer på 

institusjonen, kan føre til at det blir gjort for lite for å forhindre ad-hoc utskrivelser, og at det 

blir lagt liten vekt på å tilrettelegge for et tilbud etter utskrivelser: 

 

”Institusjonen kan gjøre mye mer enn det den gjør. Det er mitt inntrykk. Det er flere forhold. 

Det ene er at disse har gjerne vært en ”pain in the ass” over en tidsperiode, der vi ikke har 

maktet å bidra med noe positivt for vedkommende. Og stygt å si det, men kanskje mange er 

glade for å bli kvitt problemet” (Informant B)   

 

Andre undersøkelser har også pekt på at institusjonene ofte gjør minst for de 

vanskeligste ungdommene. Og kanskje er en av forklaringene det at det er lettest å gi slipp på, 

eller slippe oppfølgingen med en ubekvem gruppe (Taksdal m.fl., 2006) Kanskje skyldes det 

også at det er en gruppe som det er vanskelig å arbeide med, og finne de gode løsningene for. 

Når jeg spør informantene om hva som kunne vært gjort for å hjelpe denne gruppen til å 

mestre tilværelsen i egen bolig, får jeg lite svar. En informant sier at den vanskeligste gruppen 

å finne bolig til, er den gruppen som har en tydelig rusidentitet.  
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Det kan på mange måter synes som det er en resignasjon i hjelpeapparatet når det 

gjelder denne gruppen av tyngre rusmisbrukere, som utgjør en stadig større andel av 

ungdommene i rus – og atferdsinstitusjoner. En ser behovet for å ha systemer og rutiner for å 

håndtere blant annet avbrudd i behandlingen, men det synes å være en utfordring å etablere 

disse. Hjelpeapparatet er ofte utmattet og det synes å være vanskelig å tilrettelegge for et 

ordinært botibud.  
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Kapittel 6: Behov, praksis og politikk  

 

I dette kapittelet vil jeg ut i fra ungdommenes egne beskrivelser og hjelpeapparatets 

betraktninger belyse noen viktige faktorer som synes å være sentrale i overgangen fra 

institusjon til egen bolig. Jeg vil først presentere to historier, som jeg synes på en god måte 

illustrerer en positiv og en negativ utflytting. Deretter vil jeg se på hvilke forhold det er i disse 

historiene og i det ungdommene ellers forteller som synes å være av betydning for en 

vellykket utflytting. Kapittelet fortsetter med en klassifisering tre forskjellige ”ungdomstyper” 

som synes å være gjennomgående i materialet. Disse kjennetegnes av at de representerer ulike 

utfordringer for hjelpeapparatet, og at de vil ha ulike behov for tilrettelegging av 

utflyttingsprosessen. Avslutningsvis retter jeg blikket mot trekk ved den politiske konteksten. 

Hvilke utviklingstrekk sees innenfor barnevernet og hvilke utfordringer representerer dette for 

arbeidet med utflyttingsprosesser? Og hvordan fungerer de boligpolitiske virkemidlene i 

forhold til de behov disse ungdommene beskriver?  

 

6.1 De forutsigbare og planlagte overgangene 

Alle institusjonene ønsker at overgangene skal være både forutsigbare og planlagte, 

men ofte blir dette et ideal, som det er vanskelig å oppfylle i realiteten. Særlig for de 

institusjonene som arbeider med rus – og atferdsungdom. I det påfølgende vil jeg presentere 

en utflytting som både av ungdommen selv og institusjonen, blir beskrevet som et godt 

eksempel på god tilrettelegging av tilværelsen i egen bolig.  

 

6.1.1 Historien om Lise  

Lise kom til institusjonen da hun var 16 år, på grunn av problemer i hjemmet.  

Hun bodde på institusjonen i to år. Da flyttet hun i et eget hus på institusjonsområdet sammen 

med en voksen. Hun trente på økonomi, brukte budsjett og leverte kvitteringer for matkjøp. 

Her bodde hun et ½ års tid, før hun flyttet over i en treningsbolig. Det vil si at hun fikk egen 

leilighet, men i samme hus som en fellesavdeling. Hun styrte sin egen økonomi, og skulle 

klare seg selv på alle måter. I denne treningsleiligheten bodde hun i 3 -4 måneder, frem til 

utflytting. Hun forteller at hun likte seg godt der, særlig fordi det var litt friere enn selve 

institusjonen.  
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Lise hadde forventninger for seg selv og den nye tilværelsen. Hun hadde hele tiden 

ønsket å flytte tilbake til hjemstedet, der mor og far bodde. Hun ønsket en jobb, og hun ønsket 

å få et ”normalt” liv. Mor hjalp henne med å finne leilighet hos en bekjent, og Lise skaffet seg 

en vikarjobb, som hun hadde klar når hun flyttet. Det ble bestemt at hun skulle få ettervern av 

barnevernet. Institusjonen hjalp henne med å flytte og kjørte flyttelasset hennes.  

Barnevernet hjalp med å betale husleien de to første månedene. Hun forteller at hun trivdes 

godt i leiligheten, men at det var litt skummelt og litt ensomt, særlig i begynnelsen. 

Overgangen var stor fra å være mange på en institusjon, til plutselig å være ”beint” alene.  

Da var det godt å ha mamma i nærheten, og venner hun kunne ringe til som kom på besøk. 

Hun vektlegger også at det var en trygghet i å ha et godt forhold til huseieren, som bodde i 

nærheten. Et par dager etter at Lise flyttet inn, møtte hun ettervernet, en ung dame, som 

barnevernet hadde plukket ut. Dette fordi institusjonen ikke hadde mulighet til å følge opp på 

grunn av lang avstand. Lise kom godt overens med kontakten. Særlig var det viktig at hun ble 

forstått, og at hun fikk styre mye av kontakten selv. Etter et års tid, ble ettervernet avsluttet, 

etter enighet mellom begge parter.  

Lise er i dag samboer, og bor nå ca 20 minutter fra hjemstedet. Hun bor i en leilighet 

som de leier, og som hun trives godt med. Hun har et godt forhold til huseier og til naboer, og 

hun har familie og nettverk i nærheten. Hun har jobb, og er økonomisk selvstendig. Hun har 

fortsatt kontakt med institusjonen i ”ny og ne” på telefon, og hun har vært tilbake på 

institusjonen på besøk. Hun forteller at to ansatte fra institusjonen bor i nærheten, og at hun 

vet de vil stille oppe visst det er noe. Lise ser positivt på fremtiden, og har både forventninger 

og drømmer knyttet til denne. 

Hvilke trekk er det ved Lise sin historie, som skiller hennes utflytting fra andre, 

mindre vellykkede utflyttinger? For der første har ikke Lise rusproblem og hun bodde lenge 

ved institusjonen. Opplegget institusjonen hadde rundt utflytting var forutsigbart for henne.  

Det siste året Lise bodde ved institusjonen, gjennomgikk hun en gradvis overgangsfase, fra å 

bo i kollektiv med relativt lite frihet, til å bo sammen med en voksenperson, og til sist å bo 

alene i en såkalt treningsbolig. I denne perioden hadde både Lise og personalet et felles mål, 

nemlig at Lise skulle bli klar til å flytte for seg selv. Lise hadde forventninger om hvordan 

livet skulle se ut etter utflytting. Hun ønsket å leve et ”normalt” liv, der jobb var en viktig del 

av livsinnholdet. Dette motiverte henne til å benytte seg av det treningsopplegget institusjonen 

tilbydde. Da Lise flyttet ut fra institusjonen, hadde hun både ettervern, leilighet og jobb klart. 

Hun flyttet nærme familien og mor, som hun hadde god kontakt med og som var en viktig 

støtte for henne. Hun hadde et sosialt nettverk der hun flyttet, og hun hadde et godt forhold til 
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huseieren, og var åpen med han om sin situasjon. Hun fikk en god kjemi til den personen som 

skulle følge henne opp, og opplevde at hun ble forstått og fikk mye ansvar i relasjonen.  

Hun har fortsatt noe kontakt med institusjonen, og vet at hun kan ringe visst det er noe. 

 

6.2 Brudd og bråe overganger 

En del overganger er preget av uforutsigbarhet og manglende planlegging. Enten ved 

at ungdommen selv velger å bryte ut av behandlingen, eller ikke får videre tilbud fra 

barnevernet. Hvordan håndterer institusjonene disse overgangene? Er det mulig for 

institusjonen eller barnevernet og likevel klare å legge til rette for en god overgang til egen 

bolig? I en undersøkelse som blant annet tar for seg voksne rusmisbrukeres avbrutte 

behandlingsforløp, fremkommer det at det er få rutiner i hjelpeapparatet for å håndtere dette: 

 

”Vi har heller ikke hørt om at brukerne og institusjonen drøfter og planlegger hvordan man 

kan gjøre det beste ut av situasjonen dersom oppholdet skulle få en dårlig slutt” (Taksdal 

m.fl; 2005: 42). 

 

Også innenfor barnevernet synes det som det er for få og dårlige rutiner for å håndtere 

brudd i behandlingen. Dette fremkommer både i ungdommens egne beskrivelser, og i 

betraktninger fra hjelpeapparatet. Og hva med de ungdommene som er over 18 år, med tung 

problematikk, som ikke ønsker mer hjelp fra barnevernet?  Mye tyder på at hjelpeapparatet 

står maktesløse overfor denne gruppen. Undersøkelser har også påpekt at det er urovekkende 

at hjelpeapparatet blir så opprådde når det gjelder ungdommer som selv bryter kontakten med 

barnevernet (Taksdal m.fl, 2006). Kanskje er det slik at hjelpeapparatet lettest slipper disse 

ungdommene, fordi de har vært en utfordring i lengre tid? I det påfølgende vil jeg presentere 

historien om Tone. Hennes historie har mange fellestrekk med de behandlingsforløpene som 

oftest synes å ende med brudd og bråe overganger.  

 

6.2.1 Historien om Tone 

Tone kom til institusjonen da hun var 16 år. Da hadde hun allerede flere plasseringer 

på andre barnevernsinstitusjoner bak seg. Hun ble plassert på § 4-26, på grunn av rusproblem. 

Etter ett års tid søkte hun seg over til institusjonens utflyttingsavdeling. Der bodde hun bare i 

noen måneder, og hun ruste seg mye. Institusjonen hadde fokus på å hjelpe Tone til å mestre 
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rusproblemet, og mente hun ville trenge å bo en lengre tid på institusjonen for å klare dette. 

Derfor var det heller ikke aktuelt for institusjonen å jobbe med hybeltrening, selv om det var 

en utflyttingsavdeling. Tone på sin side var fast bestemt på å skrive seg ut fra barnevernet når 

hun fylte 18 år. Hun hadde et ønske, og det var frihet. Hun ønsket å kunne ruse seg når hun 

ville, uten å måtte skjule det for andre. Den siste tiden på institusjonen var Tone så mye ruset 

at hun ikke kunne bo på institusjonen, men ble plassert alene på en hytte i nærheten. Dette ble 

starten på en periode preget av flere flyttinger og dårlige boforhold. Like etter 18 års dagen 

skrev Tone seg ut fra institusjonen. Hun ønsket å flytte tilbake til oppvekstkommunen, i 

nærheten av fosterforeldrene. Der skaffet barnevernet henne midlertidig plass på ny hytte. 

Etter hvert skaffet Tone seg en leilighet på egen hånd, og institusjonen hjalp henne med å 

flytte til denne. Etter dette hadde Tone liten kontakt med institusjonen, og ingen kontakt med 

barnevernet. I denne leiligheten bodde Tone bare kort tid, før hun flyttet videre til en ny bolig 

sammen med kjæresten, men dette boforholdet ble også kortvarig. Tone ruset seg mye, og var 

avhengig av sosialstønad. Kontakten med fosterforeldrene var problematisk, eller ikke slik 

Tone hadde forventninger om at den skulle bli.  

I dag bor Tone fortsatt sammen med kjæresten i en ny leilighet de trives i. Her har de 

bodd i lengre tid. De har god kontakt med huseieren. Tone ruser seg fortsatt daglig, men 

definerer det selv som nødvendige ”medisiner”. Hun har ikke hatt noe stabilt dagtilbud etter 

utflytting, og er fortsatt avhengig av sosialstønad. Men hun har klart å etablere en stabil 

livssitusasjon, der bolig synes å være en viktig grunnstein.  

Det som først og fremst kjennetegner Tone sin historie, er et tyngre rusproblem, som 

institusjonen ikke lykkes i å motivere henne for å endre. Mens institusjonen fokuserte på 

rusproblemet, gledet Tone seg til hun ble 18 år og kunne skrive seg ut. Kanskje burde 

institusjonen ha gjort noen forberedelser til utflytting likevel, dersom det var slik at det var 

lite sannsynlig at Tone ville ta i mot et videre behandlingstilbud. I stedet endte 

institusjonsoppholdet med en rekke kriser og ad-hoc organiseringer, og en turbulent overgang 

for Tone. Når en informant mener at i hvert fall 50% av institusjonens utskrivinger i dag, er 

denne typen avbrutte behandlinger, viser det et tydelig et behov for å forbedre institusjonenes 

rutiner på dette området.  
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6.3 Kjernefaktorer   

Med utgangspunkt i det materialet som hittil er presentert, kan en trekke ut noen 

kjernefaktorer som synes å være av betydning for en vellykket utflytting. En viktig faktor er at 

utflyttingen er planlagt og forberedt i god tid. Den er forutsigbar for ungdommen fordi den 

inngår som en del av behandlingsopplegget. Samtidig som progresjonen i utflyttingsprosessen 

er tilpasset ungdommens behov, og ikke knyttet til alder eller standardiserte 

behandlingsmodeller. Hvem som har ansvar for utflyttingen på institusjonen er klarlagt tidelig 

i behandlingsforløpet, og aktuelle samarbeidspartnere blir koblet på i god tid før utflytting. 

Det å snakke med ungdommen om utfordringer i den selvstendige tilværelsen, sammen med 

praktisk trening som økonomistyring, matlaging og renhold, vektlegges først og fremst som 

viktig av hjelpeapparatet. Ungdommene selv tillegger dette mindre vekt. Videre vektlegger 

både hjelpeapparat og ungdommene at utflyttingen bør skje gradvis. Det vil si at ungdommen 

for eksempel bor i treningsbolig den siste perioden før utflytting, og gradvis ansvarliggjøres 

mer både i forhold til praktiske og økonomiske forhold. At det er en tett og godt organisert 

oppfølging i treningsboligen er også en viktig faktor.  

En annen faktor som er viktig for en vellykket utflytting, er at ungdommen har noe å 

flytte ut til som er godt planlagt og organisert. Det innbærer både en bolig som ungdommen 

kan trives i, et innhold i dagen, og ikke minst et støttende nettverk. Enten det er familie, en 

kjæreste, venner, eller det er ettervernet eller institusjonen. Det viktigste er at der er noen for 

ungdommen den dagen hun flytter i egen bolig. Det å ha et ærlig og godt forhold til huseieren, 

med jevnlig kontakt synes også svært viktig. Helst bør huseieren bo i samme hus. Videre er 

det viktig at ungdommen har et meningsfullt og tilpasset dagtilbud. Ungdommene beskriver 

dette som viktig for både selvtillit, mestring av rusproblem, nettverk og sosial tilhørighet. 

Tendensen i materialet er at flere ungdommer beskriver positive arbeidserfaringer, mens få 

har den samme erfaringen med skolegang.  

Et velfungerende ettervern kjennetegner også de vellykkede utflyttingene.  

Hvordan dette er organisert er mindre viktig, så lenge det er lagt vekt på å finne den rette 

personen, og ungdommen har fått mulighet til å utvikle en relasjon til denne før utflytting. 

Videre er det en selvfølge at omfanget av ettervernet er tilpasset ungdommens behov, og at 

det er en felles forståelse mellom ungdom og den ansvarlige om innholdet i ettervernet.  

Det som kjennetegner de dårligste utflyttingene er for det første rusproblematikk hos 

ungdommen, og for det andre at store deler av det overnevnte mangler. Kanskje fordi 

utflyttingene enten har skjedd brått, eller ungdommen har vært lite motivert for å gå gjennom 
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treningsoppleggene. Eller kanskje fordi institusjonen har lite rutiner for dette arbeidet, det blir 

for tilfeldig hvem som tar ansvar og når i behandlingsforløpet dette skjer. Og der er få eller 

ingen rutiner for å håndtere avbrutte behandlinger.  

 Storø (2005) har også prøvd å se på hvilke forhold som skiller de positive flyttingene 

fra de negative. Han identifiserer 11 forhold som er med på å legge grunnlag for det 

ungdommene i hans materiale definerer som positive flyttinger: Flyttingen var planlagt og 

forberedt, den var begrunnet i den unges behov, den var villet av ungdommen selv og den 

skjedde i en situasjon som ikke var preget av konflikt. Ungdommen hadde et rimelig avklart 

forhold til Barnevernstjenesten, opplevde støtte fra særlig en voksen, ga seg selv noe tid i 

selve flytteprosessen og den første boligen sto klar ved flyttingen eller raskt etter. 

Ungdommen kom i arbeid eller skolegang raskt og mottok oppfølgingstiltak etter flyttingen. 

Negative flyttinger beskriver han som ”forsert flytting i en situasjon preget av manglende 

voksenstøtte” (Ibid: 84).  

Selv om Storø ikke hadde ungdommer plassert på rus- og atferdsparagrafer med i sin 

undersøkelse, er det likevel flere likhetstrekk mellom hans funn, og de funn som fremkommer 

i dette materialet. Dette tyder på at det er noen kjernefaktorer som er særlig viktige i arbeidet 

med utflyttingsprosesser, uavhengig av ungdommens problematikk. Ungdommer med tyngre 

rusproblematikk utfordrer arbeidet med disse kjerneverdiene. De ruser seg på institusjonen og 

fullfører sjelden behandlingsopplegget. En del har ettervern, men flere avslutter kontakten 

med barnvernet og vil klare seg på egen hånd. Dette viser at til tross for noen felles 

kjernefaktorer, er det nødvendig å skille mellom de ulike gruppene innenfor barneverner i 

arbeidet med utflyttingsprosesser.  

 

6.4 ”De rusfrie, såpeboblene og ruserne” En klassifisering  

En utfordring for institusjonene, er å tilpasse arbeidet med utflyttingsprosesser til 

individuelle trekk hos de ungdommene som til enhver tid er plassert ved institusjonen.  

En grovsortering av tendensen i dette materialet peker mot tre hovedgrupper av plasserte 

ungdommer; ”De rusfrie”, ”Såpeboblene” og ”Ruserne”. Betegnelsen ”Såpeboble” har jeg 

lånt fra en av ungdommene jeg intervjuet, som bruker det for å beskrive hvordan hun var på 

institusjonen. 

”De rusfrie” kjennetegnes av at de ønsker hjelp, både under institusjonsoppholdet og i 

etterkant. Dette er ofte ungdommer som ikke har hatt rusproblem, eller som har hatt et 

rusproblem på innskrivingstidspunktet, men blir rusfrie under oppholdet og ønsker et rusfritt 



 87 

liv. De har lengre institusjonsopphold, og utflyttingene er planlagte og forutsigbare, både for 

de selv, institusjonen og andre i nettverket (familie). Forventningene til å flytte er mer 

nøkterne og realistiske enn hos de andre gruppene. De er mer opptatt av å forberede seg til 

den selvstendige tilværelsen, både praktisk og mentalt, og de er opptatt av at der er etablert 

noe å flytte til. Gruppen kjennetegnes også av at de ønsker et dagtilbud, selv om en del vil ha 

behov for både tilrettelegging og hjelp til å stå i dette over tid. Institusjonene har 

gjennomgående gode utflyttningsopplegg for denne gruppen. Den største utfordringen synes å 

ligge på ressurssiden. Både i forhold til mulighet for å kunne tilby lange nok 

behandlingstilbud, og i forhold til å sikre godt ettervernstilbud med nødvendige ressurser.   

”Såpeboblene” blir her brukt som en metafor for en del ungdommer, særlig med rus og 

atferdsproblemer, som klarer seg fint på institusjonen, følger behandlingsopplegget og ruser 

seg lite. De ”spiller spillet” som noen sier, eller de legger problemet på is. De er ofte plassert 

på institusjonen mot sin vilje, men gjør det mest mulig komfortabelt for seg selv den tiden de 

må være der. De mener kanskje at de ikke har noe rusproblem, eller de tror fast og helt at det 

skal gå bra i fortsettelsen. De ser ikke nødvendigheten av å gjøre noe særlig forberedelser, og 

de flytter ofte ut før institusjonen mener det er riktig. ”Såpeboblene” har store forventninger 

til tilværelsen etter institusjon. Disse handler ofte om frihet, fest og samvær med tidligere 

rusvenner. De har også store forventninger til seg selv og egen kontroll over rusmisbruket.  

De tror de vil mestre det å kombinere ”litt” rusing med ”et normalt liv”. En del ønsker ikke 

ettervern, og flere får problemer når de flytter ut. ”Såpeboblene” lager lite trøbbel på 

institusjonen, og kanskje forsvinner de litt i en hektisk hverdag, fordi det tilsynelatende ser ut 

til å gå bra med dem. Utfordringen er å se og identifisere disse ungdommene på institusjonen. 

”Såpeboblene” er absolutt en gruppe det er mulig å hjelpe, men det forutsetter at institusjonen 

har de nødvendige rammebetingelsene og det rette fokuset i behandlingsarbeidet.  

”Ruserne” er den gruppen som har blitt viet mest oppmerksomhet i denne rapporten.  

Dette fordi det synes å være den gruppen som representerer den største utfordringen både på 

institusjonen, og i forhold til å mestre tilværelsen i egen bolig. ”Ruserne” betegner den 

gruppen med den tyngste rusproblematikken og den tydeligste rusidentiteten. De klarer ikke å 

nyttiggjøre seg behandlingstilbudet, eller det finnes ikke gode nok behandlingstilbud.  

De blir gjerne sett på som et ”problem” av institusjonen. ”Ruserne” skriver seg ut, eller blir 

skrevet ut av barnevernet, ofte uten avtale om ettervern. De gjennomfører sjelden forutsigbare 

og planlagte utflyttinger. De gleder seg til å flytte, men selve flyttingene er ofte preget av 

krise og kaos. Forventningene til det selvstendige livet dreier seg i stor grad om frihet, rus og 

fest. ”Ruserne” har vanskelig med å skaffe seg bolig, og holde på bolig over tid. De har 
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sjelden dagtilbud, og er avhengig av offentlig stønad. Det synes å være vesentlig at 

institusjonen kommer tidlig nok i gang med forberedelser til utflytting for denne gruppen, og 

at det er etablert rutiner for å håndtere avbrudd i behandlingen.  

 

6.5 Møtet mellom økonomiske modeller og behandlingsfaglig 

praksis 

Det å tilpasse behandlingsopplegget til de ulike gruppene og deres behov, forutsetter at 

nødvendige rammebetingelser er på plass. I det påfølgende vil jeg se nærmere på hvilke 

rammebetingelser barnevernsinstitusjonene opererer innenfor, og hvordan disse erfares av de 

profesjonelle.  

Intervjuene med de tre ansatte, gav signaler om at det de siste årene har skjedd en del 

endringer i feltet, som utfordrer disse institusjonenes arbeid og den behandlingstenkning de 

står for. Tydeligst er disse signalene fra de institusjonene som definerer seg som kollektiv 

(jamfør kapittel 3). De ansatte jeg har intervjuet er først og fremst er opptatt av at 

institusjonene får ungdommer med en tyngre problematikk, samtidig som det legges føringer 

for kortere plasseringstid.  

I Befringutvalget pekes det blant annet på at det er lite forskning i Norge om 

institusjonsopphold, men at den forskningen som har blitt gjort, har vist dårlige resultater. 

Utvalget mener derfor det må stimuleres til å prøve ut lokale tiltak for ungdom med 

atferdsproblemer, for å redusere behovet for institusjoner (NOU 12, 2000).  

Stortingsmelding nr 40 (2001-2002) viser til Befringutvalget og til internasjonal forskning, 

som sier at institusjonsopphold for de vanskeligste, gir dårlige resultater. Det foreslås å bruke 

økonomiske virkemidler for å stimulere kommunene til å benytte lokale tilbud heller enn 

institusjonsplasser. I 2003 kom Tore Andreassen med en forskningsgjennomgang av nordisk 

og internasjonal forskning om behandling av atferdsvansker i institusjon. Han konkluderte 

med at opphold i institusjon bør være så korte som mulig: ”ved lengre opphold øker risikoen 

for negativ atferdsutvikling som følge av smitteeffekter fra andre ungdommer, eller som følge 

av manglende systematikk behandlingen” (Andreassen, 2003: 339). Generelt antyder 

forskningen en optimal oppholdslengde på ½ år (Ibid). 

Den politiske dreiningen i å redusere bruken av institusjoner og redusere 

behandlingstiden, fremkommer også på BUF etat sine nettsider. Her kan en lese om de fem 

institusjonene BUF etat selv har etablert for ungdommer med atferdsproblemer, under ledelse 

av Tore Andreassen.  Behandlingen skal bestå av et tidsavgrenset opphold på institusjon  



 89 

(6 måneder), fulgt av en oppfølgingsperiode etter at ungdommen har flyttet hjem. 

Behandlingsmodellen kalles for MultiFunC (http://www.bufetat.no/filestore/Bufetatno-

dokument/Informasjon/Faktaark/MultifunC.pdf.) Behandlingen skal bygge på en strukturert 

metodikk for endring av atferd, med utgangspunkt i kognitiv atferdsteori (Agression 

Replacement Training, ART). Behandlingen skal være et korrektiv til tradisjonell 

institusjonsbehandling, der det i mange tilfeller har vært vanskelig å definere hvilke metoder 

som benyttes og hvordan behandlingen ser ut. 

(http://www.bufetat.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=1011).    

På samme tid har staten innført anbudskonkurranser for de private institusjonene.  

De siste fire årene har over 400 barnevernsplasser blitt lagt ut på anbud. Dette har skapt sterk 

misnøye i feltet. I retningslinjer fra BUF etat hevdes det at kvalitet og pris på tjenestene skal 

telle likt i anbudskonkurransene, mens ansatte i institusjonene mener at prisen har vært det 

avgjørende (http://www.aftenposten.no/meninger/leder_morgen/article2143066.ece).  

Dette har ført til et sterkt press på Barne – og likestillingsdepartementet for å se på 

forsvarligheten av denne praksisen. Når denne rapporten skrives er alle anbudskonkurranser 

midlertidig stoppet, og det er uvisst hvilke konklusjoner regjeringen kommer frem til.   

Samlet synes de utviklingstrekkene som her er beskrevet å representere en dreining 

mot den styringslogikken som faller inn under benevnelsen New Public Management. Det vil 

si at en bruker modeller fra det private markedet for å gjøre offentlige tjenester mer effektive. 

Utviklingen bærer preg av en bedriftsøkonomisk tenkning, som hjelpeapparatet skal forene 

med det behandlingsfaglige (Johannessen, 2004). De ansatte reagerer på det de mener blir 

dårligere kvalitet for ungdommene. Ungdommene kommer senere til institusjonen, ofte rett 

før de er 18 år. Kanskje fordi de skal ha prøvd andre hjelpetiltak først, eller kanskje fordi noe 

forskning har pekt på at lengre institusjonsopphold kan ha negative effekter for ungdommen. 

Eller kanskje fordi institusjonsplasseringer er dyrere for kommunen enn andre hjelpetiltak?   

I følge de profesjonelle gjør dette at ungdommen kommer til institusjonen med tyngre 

problematikk, samtidig som institusjonen får kortere tid på å behandle ungdommen. Dette står 

i motsetning til de funn som er gjort i denne undersøkelsen. De ungdommene som har 

kommet til institusjonen på et tidelig tidspunkt, og hatt et lengre og godt planlagt 

behandlingsløp bak seg, har bedre sjanse til å mestre den selvstendige tilværelsen. Også i 

Helgeland sin undersøkelse fremkommer det at kollektiver, som legger vekt på langvarig 

behandling og langavrige relasjoner, er et av de tiltakene som viser seg å ha størst effekt i å 

hjelpe ungdom med alvorlige atferdsproblemer inn i et varig positivt spor (Helgeland, 2007).  
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Hvorfor synes det her å være en motsetning mellom behandlingstenkningen på det 

politiske nivået og den tenkningen og praksis som er representert i feltet? Handler det om for 

lite forskning og dokumentasjon av resultater, eller handler det kanskje om at noen 

forskningsresultater vinner frem fordi de er bedre egnet til å forene de økonomiske modellene 

med det behandlingsfaglige?  

 

6.6 Behov for bedre tiltak på boligsiden   

Det er et fåtall av ungdommene i denne undersøkelsen som har benyttet seg av ulike 

typer boligtiltak. Noen av ungdommene har bostøtte, enten sammen med overgangsstønad 

eller attføringsstønad. En av ungdommene fikk innvilget startlån, men benyttet det ikke.  

Utover dette er det få erfaringer med ulike typer støtteordninger som fremkommer i dette 

materialet. Hvorfor er det slik? Er det på grunn av manglende behov, manglende kjennskap til 

ordningene, eller er det rett og slett slik at ordningene ikke er rettet inn mot denne gruppen? 

En forklaring er at flere av disse ungdommene ikke kommer så langt at det er aktuelt å søke 

om ulike tilskudd. Du kan ikke søke om bostøtte dersom du ikke har bolig, eller du bor på en 

liten hybel som ikke tilfredsstiller krav til å få innvilget bostøtte. For noen ungdommer er bare 

det å få seg en bolig en utfordring, fordi sosialtjenesten stiller krav om rusfrihet.  

Andre ungdommer leier bolig som betales av enten Barnevernstjenesten eller Sosialtjenesten, 

og beskriver ikke behov for annen støtte utover dette. Kun en av ungdommene i 

undersøkelsen eier sin egen bolig, men noen hadde ønske om å kjøpe seg bolig i nærmeste 

fremtid. Gjennomgående var de fleste i en livssituasjon der det mente det var uaktuelt å kjøpe 

seg egen bolig, og det syntes ikke å være et mål i nærmeste fremtid. En av ungdommene var i 

gang med å søke på kommunal bolig, men forventet å stå flere år i kø.   

Det synes å være på boligsiden behovet for å utvikle tiltak er mest overhengende.  

Det å ha gode og tilpassede alternativer til det private markedet for de mest utsatte gruppene, 

og at ungdommene ikke skal måtte vente i flere år på å få et slikt tilbud. De ulike 

låneordningene er kanskje først og fremst rettet inn mot en eldre målgruppe med en annen 

livssituasjon. De som ønsker å kjøpe sin egen bolig, og har visse økonomiske forutsetninger 

for å klare det. For flertallet av ungdommene i denne undersøkelsen er dette en lite aktuell 

problemstilling. De har ikke noe spesielt ønske om å eie egen bolig, og kanskje heller ikke de 

rette forutsetningene. For dem handler det om en trygg og stabil bolig tilpasset deres 

livssituasjon, til en pris som er overkommelig.  
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Kapittel 7: Anbefalinger om tiltak 

 

I dette kapittelet vil jeg presentere de anbefalinger om tiltak som har kommet frem 

gjennom denne undersøkelsen, både fra ungdommene selv, og fra referansegruppen som var 

tilknyttet prosjektet.  

  

7.1 Referansegruppens anbefalinger  

Diskusjonen i referansegruppen dreide seg først og fremst om forhold knyttet til bolig. 

Det var bred enighet i referansegruppen om at det å skaffe og holde på en bolig, var en stor 

utfordring, særlig for ”ruserne”. Men noen utfordringer gjaldt også for alle grupper. Det å 

finne en bolig til en pris som ungdommen på sikt kunne klare å betale selv, ble beskrevet som 

en vanskelig, men viktig oppgave. Særlig fordi det ble sett på som viktig at boligen hadde en 

viss standard. Det var enighet om at det gjennomgående er for dårlig boligtilbud til denne 

gruppen, og at det er viktig å sette behovet for dette på den politiske dagsorden. Det ble 

etterlyst alternativer til det private markedet, og bedre tilrettelegging av boligsituasjonen. 

Videre mente referansegruppen at det var viktig å arbeide for et godt og åpent forhold mellom 

ungdommen og huseieren, og helst den ansvarlige for ettervernet, der det er aktuelt.  

Kommunale boliger ble sett på som et godt alternativ til det private markedet. 

Erfaringer fra Bergen er at de er flinke til å spre boligene, at de har passelig størrelse og 

standard, og at de er billige. Problemet er slik referansegruppen ser det, at der er for få 

boliger. Det er ikke uvanlig med ventetider på 3-4 år. Og dersom ungdommene i løpet av 

denne tiden klarer å skaffe seg en midlertidig bolig, faller de ut av køen.  

Mye av diskusjonen i referansegruppen, dreide seg om ”ruserne”. Det ble stilt 

spørsmål om det i det hele tatt er realistisk å tenke at tunge rusmisbrukere, kan ha et stabilt 

boforhold eller bo i private boliger. Og det ble diskutert hva som kunne være alternativer til 

det private markedet. Noen mente at der er holdninger i samfunnet mot å definere ungdommer 

i 18 års alderen som narkomane, og mente dette kunne være et hinder for å finne gode 

løsninger for denne gruppen. I Norge i dag finnes det få eller ingen botilbud til denne 

gruppen, utenom hospits, der det ikke blir stilt krav om rusfrihet. Det ble også nevnt at det var 

for få behandlingstilbud til ungdom over 18 år.  

Med utgangspunkt i de utfordringene som er nevnt ovenfor kom referansegruppen 

med noen forslag til aktuelle tiltak. Samtidig ble det påpekt et behov for å sette ned en 
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arbeidsgruppe som arbeider videre med utarbeiding og konkretisering av tiltak og 

anbefalinger. Den tydeligste anbefalingen fra referansegruppen handler om behov for å 

utvikle et botilbud til denne gruppen utenfor det private markedet. Her kommer gruppen med 

flere forslag, både ut fra egne erfaringer, og fra nasjonale og internasjonale prosjekter som 

gruppen kjenner til. Konkrete forslag er: 

 

Bygging av flere kommunale boliger, slik at tilgjengeligheten blir bedre. Men disse må 

sprees, og ikke bli til gettoer.  

 

Etablere botilbud uten krav om rusfrihet for tunge rusmisbrukerne over 18 år. 

 

Bygge ut behandlingstilbudet til ungdom over 18 år med rusproblematikk.  

 

Bruke penger som for eksempel brukes på hospitsplasser til organiserte botiltak, helst 

med lønnede miljøarbeidere.  

 

Etablere kommunale hybelhus for enkelte grupper  

 

Søke etter husverter på det private markedet som også kan ansettes som 

miljøarbeidere. 

 

Samarbeid mellom tiltak om hybler/huseiere, for å bedre utnyttelse av ressurser.  

 

Være villig til å bruke nok ressurser på ettervernstiltak.  

 

Bygging av gjennomgangsboliger til ungdommer som er utskrevet fra institusjon, der 

de kan bo i 1-3 år.  

 

Disse forlagene til tiltak gir antydninger om hvilke arbeidsområder referansegruppen legger 

vekt på som viktig i arbeidet med undersøkelsens problemstilling. På grunn av begrenset tid, 

ble det ikke gått i dybden på hvert enkelt tiltak, slik at forslagene her først og fremst må 

forstås som en idedugnad på bakgrunn av funn i undersøkelsen. Det vil derfor bli satt ned en 

arbeidsgruppe som arbeider videre med problemstillingen og konkretisering av aktuelle tiltak.  
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7.2 Ungdommenes egne råd 

Ungdommene ble spurt om de hadde noen råd til andre ungdommer som skulle gå 

gjennom overgangen fra barnevern til egen bolig. Flere ungdommer er opptatt av at det er 

viktig å bruke den siste tiden på institusjon til å forberede seg. I forberedelser legger de først 

og fremst det å få på plass både bolig og arbeid eller skoletilbud før utflytting.  

Noen legger vekt på viktigheten av samarbeid mellom ungdommen og institusjonen, slik at 

tilværelsen etter institusjon blir best mulig tilpasset ungdommens behov og ønsker.  

Mange ungdommer er opptatt av at det bør være en gradvis overgang til den selvstendige 

tilværelsen. Flere har hatt positive erfaringer med utflyttingsavdelinger eller hybeltrening:  

 

”Det har vært utrolig positivt for veldig mange har jeg funnet ut.. At du får en jevn overgang. 

At ikke bang så er du ute, hva skal du gjøre nå liksom” (Ole)   

 

Hvor den første boligen bør ligge, er også noe som opptar mange ungdommer, men på 

dette punktet er ungdommene uenige om hva som er det beste. Noen mener det er viktig at 

den første boligen ligger nærme institusjonen, fordi dette gjør det lettere for institusjonen å 

følge opp. Noen mener den første boligen ikke bør ligge der problemet eller miljøet er; ikke 

”midt i smørøyet”. Dette både for å skjerme ungdommen fra rusmiljøet, og for å forhindre at 

leiligheten blir et samlingspunkt. En ungdom mener at en ikke bør flytte tilbake til hjembyen 

etter institusjonsoppholdet, dersom en har rusproblematikk. Andre mener boligens 

beliggenhet ikke har så mye å si for rusproblemet, men mener det viktigste er å flytte til et 

sted der en har venner og nettverk.  

Flere ungdommer er opptatt av ettervern, både i forhold til praktisk hjelp og for å ha 

noen å snakke med, og noen som kan fange opp dersom det oppstår problemer. Ungdommene 

mener det er viktig at det blir brukt tid på å finne den rette personen til å følge opp. Fordi det 

er viktig at ungdommen har et godt forhold til den ansvarlige for ettervernet. En ungdom 

mener det er viktig å møte ettervernet i det private rom, fordi det gjør det lettere å snakke om 

vanskelige ting. Noen ungdommer mener at ettervernet for ungdom med rusproblem også bør 

innholde et element av kontroll. En ungdom foreslår urinprøver i en overgangsfase, mens en 

annen foreslår uanmeldte hjemmebesøk.  

Et meningsfullt innhold i dagen blir også lagt vekt på som viktig for å mestre 

tilværelsen i egen bolig. Med dette mener ungdommene både det å ha et arbeid eller et 
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skoletilbud, noe å gjøre på i fritiden og et (straight) nettverk. En ungdom mener det viktigste 

er å ha en døgnrytme:  

 

”Å holde døgnrytmen, det har mye å si. Det har mye å si for trivsel. For meg i hvert fall har 

det mye og si for trivsel, motivasjon og alt..” (Viggo)   

 

Ungdommene synes først og fremst å være opptatt av de praktiske forholdene ved 

overgangen til egen bolig. At overgangen skjer gradvis, at de har et innhold i dagen når de 

flytter, ut og at de har en leilighet å flytte til. De er opptatt av leilighetens beliggenhet, men 

argumenterer for dette på ulikt vis. Hvilke type bolig det bør være, og hvordan den bør se ut, 

nevnes ikke her. Noe bemerkelsesverdig er det også at ingen er opptatt av økonomi når de blir 

spurt om å gi råd. Flere er opptatt av at ettervern er viktig i overgangen til egen bolig, og har 

ulike ideer til hvordan dette bør organiseres.  
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Kapittel 8: Avslutning og konklusjon 

 

Jeg har i denne undersøkelsen belyst ungdommers egne erfaringer med overgangen 

mellom barnevernsinstitusjon og egen bolig. Jeg har delt overgangen inn i tre, og sett på både 

den siste tiden på institusjon, den selvstendige tilværelsen, og forhold knyttet til ettervern.  

Formålet med undersøkelsen har vært å utvikle kunnskap om hvordan en best kan legge til 

rette denne overgangen. Ungdommene har ulik historie, ulike ressurser, ulike 

problemstillinger og ulik grad av støtte, som gjør at de møter overgangen med ulike 

forutsetninger. Mange er utålmodige etter å etablere sitt eget liv og har store forventninger til 

det nye livet. Andre er ambivalente og usikre. De fleste er med på å bestemme 

utflyttingstidspunktet, men ikke alle. Mens noen får oppholdet avbrutt og forlater 

institusjonen i krise, planlegger og forbereder andre seg i lengre tid. I dette materialet har jeg 

prøvd å fange noen av disse historiene. Hva er det som kjennetegner utflyttingene til Kari, 

Lise, Tone, Mads og de andre ungdommene?  

Et sentralt funn i denne undersøkelsen er at det er noen kjernefaktorer som synes å 

være viktige for hvordan ungdommen mestrer livet i egen bolig; et lengre institusjonsopphold 

som er planlagt og forutsigbart, gradvis selvstendiggjøring frem mot utflytting, et tilrettelagt 

arbeids – eller skoletilbud, og et støttende (straight) nettverk på bostedet. Videre er det viktig 

å finne den ”rette” boligen og en huseier som er tilstede og bryr seg. En viktig faktor i 

ettervernet er å finne riktig person til oppfølgingen. Samtidig er det også viktig at 

institusjonen er med i videreføringen. Dette fordi overgangen til en selvstendig tilværelse er 

en sårbar fase, og ungdommene trenger noen å henvende seg til, som de har tillit til, og som 

de vet bryr seg.  

Hjelpeapparatets muligheter til å arbeide i forhold til de kjernefaktorene som her er 

nevnt, utfordres av flere faktorer, både knyttet til ungdommenes problematikk, historie og 

ressurser og til de større politiske rammebetingelsene. Det er et helt klart funn i dette 

materialet, at jo tyngre rusproblematikk, jo vanskeligere er det for hjelpeapparatet å arbeide i 

forhold til utflyttingsprosesser. For å se nærmere på de utfordringer som hjelpeapparatet her 

står overfor, har jeg ut fra en grovsortering av tendensen i materialet, delt de plasserte 

ungdommene inn i tre hovedkategorier: ”De rusfrie”, ”Såpeboblene” og ”Ruserne”.  

Denne undersøkelsen viser at institusjonene gjennomgående har gode rutiner for å arbeid med 

”de rusfrie” ungdommene. Men det er en utfordring å komme tidelig nok i gang med 

forberedelsesarbeidet, og sikre et godt ettervern og nødvendige ressurser til dette.  
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Utvikling på det politiske feltet, tyder på at stadig færre av disse ungdommene vil komme til å 

bli plasserte i institusjoner.  

”Såpeboblene” betegner de ungdommene med rus og atferdsproblemer som gjør lite av 

seg på institusjonen. De ”spiller spillet”, og er utålmodige etter å bli ”fri” fra barnevernet.  

De er ambivalente til innholdet i det selvstendige livet. De ønsker ”et normalt liv”, men vil 

heller ikke ta avstand fra rusen. Denne undersøkelsen peker mot at dette er en gruppe som er 

vanskelig å fange opp på institusjonen. Sannsynligvis er det også den gruppen som det er 

lettest å overse, fordi det er mer behagelig, eller kanskje fordi de tyngste ungdommene tar all 

oppmerksomhet. Samtidig fremstår ”såpeboblene” som den gruppen der institusjonen har det 

største intervensjonspotensialet. Det er mulig å hjelpe disse ungdommene, men det forutsetter 

at de blir sett og identifisert, og at institusjonen har de nødvendige rammebetingelsene.     

”Ruserne” er den gruppen som representerer den største utfordringen både på 

institusjonen og i arbeidet med å tilrettelegge overgangen til egen bolig.  

”Ruserne” kjennetegnes av kortere behandlingsopphold, brudd i behandlingen og alvorlig 

rusproblem. De har problemer med å skaffe seg og holde på en bolig, og det finnes få egnede 

botilbud. De ønsker ikke, eller får ikke tilbud om ettervern. Hjelpeapparatet på sin side 

beskriver både maktesløshet og resignasjon overfor ”ruserne”. De slites ut, mangler 

virkemiddel, og har få eller ingen rutiner for å håndtere avbrudd i behandlingen. Dette er 

urovekkende, særlig med tanke på at ”ruserne” er den gruppen som synes å være i sterkest 

vekst i barnevernsinstitusjonene.  

Utviklingen på det politiske feltet går i retning av kortere institusjonsopphold, og mer 

bruk av nærmiljøbaserte tiltak. Dette fører til at flere ungdommer blir plassert sent på 

institusjon, med en utviklet rusproblematikk. Denne behandlingstenkningen står i kontrast til 

de funnene som fremkommer i denne undersøkelsen. Både ungdommene selv og de 

profesjonelle, legger vekt på nødvendigheten av lengre institusjonsopphold, med 

relasjonsbygging som et bærende element i behandlingen. Dette lar seg ikke gjennomføre 

innenfor den tidshorisont de nye behandlingsmodellene legger opp til. 

Barnevernsinstitusjonene er heller ikke utrustet for å ta i mot de tyngste ruserne, fordi de 

mangler virkemiddel og autoritet. Ungdommene må plasseres på et tidligere tidspunkt i 

ruskarrieren, skal barnevernsinstitusjonene ha en reell mulighet til å intervenere.  

Jeg vil konkludere med at det gjøres mye godt arbeid i hjelpeapparatet for å 

tilrettelegge overgangen til en selvstendig tilværelse. Flere ungdommer i denne undersøkelsen 

forteller om godt tilrettelagte utflyttingsprosesser og god livskvalitet. Men det trengs 

kunnskaper om hva som er viktig i dette arbeidet, og det håper jeg denne undersøkelsen har 
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bidratt med. Videre synes det klart at tilbudet til unge rusmisbrukere i overgangen mellom 

barnevernsinstitusjon og egen bolig er utilfredsstillende. I mangel på virkemiddel blir de 

kasteballer mellom ulike systemer, og får ikke den hjelpen de har krav på. Mens det politiske 

fokuset de siste 10-15 årene først og fremst har vært rettet mot de eldre narkomanene, synes 

det nå nødvendig å rette fokuset mot de unge og tunge rusmisbrukerne. Dette ikke minst fordi 

disse stadig blir ”tyngre” og yngre. Fokuset bør rettes både mot behandlingstenkning i 

barnevernet, utvikling av flere behandlingsplasser for unge voksne rusmisbrukere, og 

tilrettelegging av boligsosiale tiltak. Det finnes for få boliger og for få egnede botilbud, særlig 

for ”såpeboblene” og ”ruserne”. Disse ungdommene har vanskelig for å konkurrere på det 

private markedet, og en del har behov for spesielt tilrettelagte bosituasjoner for å kunne bo 

trygt og godt.   
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Vedlegg 

 Vedlegg 1: Utdrag fra Lov om Barnevernstjenester, 17.juli 1992 

 

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier.  

       Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og 
utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.  

       Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre 
grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, 
f.eks. ved å oppnevne støttekontakt, ved å sørge for at barnet får plass i barnehage, ved 
besøkshjem, ved avlastningstiltak i hjemmet eller andre foreldrestøttende tiltak. På samme 
måte skal barneverntjenesten også søke å sette i verk tiltak som kan stimulere barnets 
fritidsaktivitet, eller bidra til at barnet får tilbud om utdanning eller arbeid, eller anledning til å 
bo utenfor hjemmet. Barneverntjenesten kan videre sette hjemmet under tilsyn ved at den 
oppnevner tilsynsfører for barnet.  

       Barneverntjenesten kan også yte økonomisk stønad som hjelpetiltak for barnet.  

       Fylkesnemnda kan om nødvendig beslutte at tiltak som opphold i barnehage eller andre 
egnede dagtilbud, skal settes i verk ved pålegg til foreldrene. Fylkesnemnda kan gi pålegg om 
tilsyn når vilkårene i § 4-12 er til stede. For barn som har vist alvorlige atferdsvansker, jf. § 4-
24 første ledd, eller som er i ferd med å utvikle slike alvorlige atferdsvansker, kan 
fylkesnemnda vedta at foreldrestøttende tiltak som har som formål å redusere barnets 
atferdsvansker kan gjennomføres uten barnets samtykke. Slike foreldrestøttende tiltak kan 
også gjennomføres uten barnets samtykke når tiltakene iverksettes som ledd i avslutningen av 
et institusjonsopphold med hjemmel i § 4-24. Foreldrestøttende tiltak uten barnets samtykke 
kan ikke opprettholdes utover seks måneder fra fylkesnemndas vedtak.  

       Når vilkårene i annet ledd er til stede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre 
hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, institusjon eller i senter 
for foreldre og barn. Hvis det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi barnet 
forsvarlig omsorg, bør det likevel vurderes om det med en gang skal vedtas at 
barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet etter § 4-12 første ledd, framfor frivillig 
plassering etter denne paragraf.  

Endret ved lover 17 juni 2005 nr. 65 (i kraft 1 jan 2006 iflg. res. 17 juni 2005 nr. 614), 1 des 2006 nr. 65 (i kraft 
1 jan 2007 iflg. res. 1 des 2006 nr. 1332).  
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§ 4-12. Vedtak om å overta omsorgen for et barn.  

       Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes  

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige 
mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og 
utvikling,  

b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt 
hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring,  

c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller  

d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig 
skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet  

       Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet 
befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende 
forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.  

       Et vedtak etter første ledd skal treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7.  

 
 

§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.  

       Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker  

- ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet,  

- ved vedvarende misbruk av rusmidler eller  

- på annen måte  

kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, plasseres i 
en institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire uker, eller i den 
kortere tid som er fastsatt i vedtaket.Ved nytt vedtak kan plasseringstiden forlenges med 
opptil fire nye uker.  

       Er det trolig at et barn som nevnt i første ledd har behov for mer langvarig behandling, 
kan det treffes vedtak om at barnet skal plasseres i en behandlings- eller opplæringsinstitusjon 
i opptil tolv måneder uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for 
barnet. Ved nytt vedtak kan plasseringstiden i særlige tilfelle forlenges med opptil tolv nye 
måneder. Barneverntjenesten skal fortløpende følge opp plasseringen, og vurdere tiltaket på 
nytt når plasseringen har vart i seks måneder.  

       Dersom plasseringen er satt i verk før barnet fyller 18 år, kan tiltak etter første og annet 
ledd gjennomføres slik som fylkesnemnda har bestemt, selv om vedkommende fyller 18 år i 
løpet av plasseringstiden.  
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       Et vedtak etter første og annet ledd kan bare treffes dersom institusjonen faglig og 
materielt er i stand til å tilby barnet tilfredsstillende hjelp sett i forhold til formålet med 
plasseringen.  

Endret ved lover 7 mai 1993 nr. 44, 11 juni 1993 nr. 70.  

 

§ 4-26. Tilbakehold i institusjon på grunnlag av samtykke.  

       Et barn med alvorlige atferdsvansker kan tas inn i en institusjon som omfattes av § 4-24 
første og annet ledd, også på grunnlag av samtykke fra barnet og de som har foreldreansvaret 
for barnet. Har barnet fylt 15 år, er barnets samtykke tilstrekkelig.  

       Når et barn blir tatt inn i en institusjon på grunnlag av samtykke, kan institusjonen sette 
som vilkår at barnet kan holdes tilbake i institusjonen i opptil tre uker regnet fra inntaket. Ved 
inntak i en institusjon med sikte på behandling eller opplæring i minst tre måneder, kan det 
også settes som vilkår at barnet kan holdes tilbake i opptil tre uker etter at samtykket 
uttrykkelig er trukket tilbake.  

       Dersom barnet rømmer, men blir brakt tilbake innen tre uker, regnes utgangspunktet for 
tilbakeholdelsesfristen fra det tidspunkt barnet er brakt tilbake til institusjonen.  

       Barnets samtykke skal være skriftlig og skal gis til institusjonsledelsen senest når 
oppholdet begynner. Før samtykke blir gitt, skal barnet gjøres kjent med eventuelle vilkår som 
nevnt i annet ledd.  

Endret ved lov 7 mai 1993 nr. 44.  
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Vedlegg 2: Intervjuguide til ungdommene  
 
 
Introduksjon 
� Presentasjon 
� Fortelle om prosjektet  
� Formål. Å kunne legge til rette for en best mulig overgang fra institusjon til egen bolig  
� Anonymitet. Skrive under på samtykkeskjema.  
� Om det er noe informanten lurer på 
� Spørre hvordan han/hun ønsker intervjuet. For eksempel pauser underveis..  
� Fakta: alder, institusjonserfaring, plasseringsårsaker (paragraf), hvor lenge bodd i egen 

bolig, oppfølging (hvor lenge), hvor mange bosted etter institusjon, nåværende bosituasjon  
� Det jeg ønsker å høre om i intervjuet er hvordan du har opplevd overgangen fra å bo på 

institusjon til å flytte i egen bolig.  
 
 
 
1. Forberedelser til utflytting fra institusjon 
Kan du fortelle om utflyttingsperioden slik du husker den? 
� Hvor lenge hadde du vært på institusjon? Har du vært på flere institusjoner? Hvor gammel 

var du når du flyttet ut?  
� Hvordan skjedde utflyttingen (planlagt/ planlagt m oppfølging/avbrudd av behandling)? 
� Hvordan ble den forberedt (tid, innhold etc)? Hvordan vil du beskrive din motivasjon for å 

arbeide med dette? 
� Hvem var involvert og hvordan (institusjon/nettverk/barnevern/andre)? Var alle enig i 

flyttingen, evt hvem var ikke, og hvorfor?  
� Hva var bra og hva kunne vært gjort annerledes etter ditt syn?  
� Verdien av forberedelsesarbeidet?  
� Hvordan ble det bestemt hvor du skulle flytte?  Hva syntes du selv om å flytte? Hvilke 

forventninger hadde du til å flytte? 
� Hvor aktiv var du i denne prosessen?  
� Hvem fant boligen og hvordan? (vanskelig?) Hvorfor akkurat den?  
� Hvor ønskte du å flytte og hvorfor, og hvordan stemte dine ønsker med den boligen du 

endte opp med?  
� I ettertid - hvordan mener du at institusjonen best kunne tilrettelagt/hjulpet i forbindelse 

med utflyttingen? Hva var det du hadde mest behov for hjelp til?  
 
 
 
2. Boerfaringer   
Kan du beskrive overgangen med å flytte til egen bolig? 
� Beskriv det stedet du flyttet til (hvor, med hvem, type bolig, nærområde, hvordan såg/ser 

det ut..)  
� Gikk du på skole eller arbeidet du på tidspunktet for flyttingen? Beskriv. Hvordan ble 

dette fulgt opp etter at du flyttet for deg selv? Hva gjør du på i dag? 
� Hvordan stemmer de erfaringer du har gjort deg hittil med de forventningene du hadde til 

å flytte for deg selv?  
� Positive og negative faktorer med å flytte for seg selv. Noe som har vært spesielt 

utfordrende, spesielt bra/kjekt, problematisk etc..  
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� Har du flyttet flere ganger etter dette? Hvorfor (evt hva gikk galt?) Hvordan opplevde du 
denne/disse overgangene? Har det vært vanskelig å finne ny bolig, har du fått hjelp av 
noen? Hvem? (Hvor lenge bodde du i den første boligen?) 

� Hva er boligplanene dine fremover? Blir du boende der du bor nå? Hva ønsker du?  
� Hvilke rolle vil du beskrive at nettverket ditt (familie, venner..) har hatt i overgangen til 

egen bolig (positive og negative erfaringer)? Støttepersoner/utfordringer..  
� Hvordan vil du beskrive forholdet til huseieren (nåværende/tidligere)? Graden av kontakt, 

hvilket forhold etc?  
� Hvordan vil du beskrive den tiden du er i boligen din? (mye/lite hjemme/trives du 

hjemme(alene/sammen med andre..) Hva er boligens viktigste funksjon for deg (hva 
bruker du boligen til?) (sove/spise/slappe av/trekke seg tilbake/sosialt samvær..)?  

� Opplever du at flyttingen har innvirket på rusproblemet på noen måte (positivt/negativt)? 
Beskriv.  

 
 
 
3. Fysisk bomiljø 
� Hva syntes du om stedet du flyttet til? (Boligen (standard, størrelse, inventar..), 

nærområdet, huseier, naboer, hvem andre bodde i huset, husregler, støy, orden, 
renslighet, trygghet, mulighet for besøk, tilgjenglighet/sentralt i forhold til 
buss/butikker/nettverk (hvilke nettverk) etc.)  

� Hvordan vil du beskrive bostedets betydning for mestring av rusproblemet?  
� Beskriv et godt sted å bo for deg (hva skal til for å oppnå det?) 
� Hva gjør at du trives der du bor nå/ikke trives? Har du opplevd å trives/mistrives i en 

leilighet du har bodd? Hvorfor?  
� Hva betyr tingene i leiligheten for deg? Møbler, utstyr etc..  
 
 
 
4. Økonomi 
� Hvordan vil du beskrive din økonomiske situasjon i dag? 
� Hva får du inntekt fra?  
� Hvordan blir husleien betalt/hvem  
� Er økonomi et problem/utfordring? Hvorfor? 
� Hvordan opplever du at du ble forberedt av institusjonen til å klare deg selv økonomisk? 

Evt hva kunne vært gjort bedre/annerledes?  
� Etableringsstøtte. Hvordan ble denne brukt, størrelsen på støtten.. Andre støtteordninger?  
 
 
 
5. Oppfølging 
Hvilke erfaringer har du med oppfølging etter at du flyttet for deg selv?   
� Har du hatt kontakt med hjelpeapparatet etter utflytting fra institusjon? Beskriv hvordan 

denne kontakten har vært (av hvem, hvor ofte, hva har fungert bra/ikke bra? Hvor lenge 
hadde du oppfølging? Hvorfor ble det avsluttet?)  

� Visst ikke, har du hatt behov for kontakt med hjelpeapparatet etter utflytting? Hvorfor? 
Har du fått kontakt/hjelp når du har hatt behov for det? Hvem har du fått hjelp av? Evt 
hvorfor ikke?  

� Gode og dårlige erfaringer med hjelpeapparatet. Eksempel 
� Hvordan mener du hjelpeapparatet kan hjelpe deg best mulig? 
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� Gode hjelpere? Offentlige/uformelt nettverk? 
 
 
Tilsutt:  
Hvis du skulle gi et råd til en ungdom som skal flytte for seg selv, hva skulle det være?  
 
Og hvis du skulle gi et råd til de som arbeider med ungdom som skal flytte for seg selv, hva 
skulle det være?  
 
 
Avslutning 
� Oppklare evt uklarheter 
� Gjenta intensjonene med prosjektet 
� Kort oppsummere hovedpoengene, åpne for kommentarer 
� Takke for hjelpen 
� Om informanten lurer på noe, hvordan han/hun synes intervjuet har vært 
� Avklare mulighet for å ta kontakt igjen ved behov for oppfølgingsspørsmål.  
� Betaling  
 
 
 
 
Vedlegg 3: Samtykkeskjema for innehenting og oppbevaring av opplysninger 
 
 
 
 

Samtykke til innehenting og bruk av informasjon i prosjektet  
”Bro bro brille.. Fra barnevern til egen bolig” 

 
 
 
 
Jeg samtykker til at informasjon som blir gitt i dette intervjuet kan brukes i rapport fra 

undersøkelsen. All informasjon blir anonymisert. Det vil si at alle opplysninger som kommer 

frem i intervjuet blir behandlet slik at det ikke skal være mulig å kjenne igjen den som har 

svart. Jeg har taushetsplikt om alt som blir sagt under intervjuet. Båndopptakene slettes når 

rapporten er skrevet. Som informant har du anledning til å lese intervjuet før det blir brukt til 

videre analyse. Du vil også få tilbud om å lese den ferdige rapporten.  

 

 
 
 
 
 
Sted/dato    _________________ 
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Vedlegg 4: Intervjuguide til ansatte  
 
 
Introduksjon 

• Kort om prosjektet og målgruppe, ungdom med fortrinnsvis rus/atferds problematikk  
• Anonymitet 
• Om det er noe informanten lurer på 
• Det jeg ønsker å vite er hvordan institusjonen arbeider med utflyttingsprosesser og 

hvilke erfaringer og tanker dere har om dette.  
 
 
Om informanten: 
Nåværende og tidligere stilling i institusjonen 
Erfaring med målgruppen 
Relevant utdanning 
 
 
 
1. Under oppholdet 
Hvordan vil du beskrive det arbeidet dere gjør for å forberede ungdommen til utflytting?  
Konkretiser. Hvordan forbereder ungdommen seg? Øver han/hun seg på noe 
(husholdning/økonomi)? Hvem gjør hva, konkrete gjøremål, hva skal ungdommen gjøre selv? 
Hvor lang tid (når)? Samtaler, om hva?  

• Hva er det viktigste å ha fokus på i denne perioden mener dere?  
• Er det noe som bør være på plass før ungdommen flytter ut? Hvordan arbeider dere 

med dette? (for eksempel dagtilbud, oppfølging, nettverk..)  
• Hvor viktig tror du forberedelsesarbeidet er for en vellykket utflytting?  
• Hvordan blir det bestemt at en ungdom skal flytte ut? Hvordan håndterer dere 

utflytting ved avbrutt behandling? Rutiner for avklaring av bosituasjonen?   
• Hva kjennetegner de vanskeligste utflyttingene? Eksempel?  
• Kan du beskrive den ideelle utflyttingsprosessen? Slik institusjonen ønsker. 

Eksempel? 
• Hvilke prosesser erfarer dere oftest (praksis), hvorfor tror du det er slik?  
• Hva er institusjonens største utfordringer i denne fasen? Hvorfor?  
• Hva opplever du er ungdommens største utfordringer i denne perioden?  
• Ungdommens motivasjon og ambivalens i denne perioden. Hva er dine tanker om 

dette?  
 
 
 
2. Utflyttingen 
Hvordan arbeider dere med selve utflyttingen?  

• Disponerer institusjonen egne utflyttingsboliger? Hvordan fungerer de? Hvilke 
erfaringer har dere med disse?  

• Hvordan skaffes det bolig? Hvem sitt ansvar? Hvordan bør boligen se ut? 
Beliggenhet? Er det vanskelig å skaffe ”riktig” bolig? Evt hvorfor?  

• Har institusjonen ritualer/markering av utflyttingen? Beskriv  
• Hvordan organiserer dere det økonomiske rundt husleie, etableringskostnader og 

livsopphold?  
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• Hvordan vil du beskrive institusjonens samarbeid med andre i denne perioden, 
ungdommens nettverk/familie, sosialtjenesten, NAV, eksterne oppfølgingstiltak, 
psykolog etc?  

• Er det noen instanser dere skulle ønske å ha et bedre samarbeid med, hvorfor?  
• Har dere erfart at det er forskjell på jenter og gutters behov når det gjelder 

tilrettelegging av bosituasjonen?  
• Er det noen grupper ungdommer som utmerker seg som spesielt vanskelig å bosette? 

(paragraf?) Hva kjennetegner situasjonen til disse ungdommene?  
 

 
 

3. Oppfølging/ettervern 
Hvordan organiserer dere oppfølging/ettervern etter utflytting? (Hvem, hvordan, hvor 
mye, kontrollfunksjon? Hvor lenge.. ?) 
• Erfarer dere at oppfølgingen fungerer? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva kan gjøres bedre? 
• Har dere kontakt med tidligere ungdom som ikke har oppfølging fra institusjonen? På 

hvilke måte, rutiner for dette? Tar ungdommene selv kontakt? (Hvorfor?) 
 

 
 
4. Tilslutt 

• Hva vil du si er den viktigste målsetningen for de ungdommene dere jobber med?  
• Hva synes du er det viktigste dere gjør for å hjelpe ungdommer til å mestre tilværelsen 

i egen bolig? 
• Hvor ligger de største utfordringene? Eller hvor er det største utviklingsområdet? 

Hvorfor?   
• Hva vil du si er en vellykket utflytting? Og er det noe felles kjennetegn på de 

ungdommene som klarer seg bra i egen bolig?  
• Hvorfor går det noen ganger galt?  
• Er det noe tiltak, tilbud, regler eller lover som burde vært endret for å bedre kunne 

hjelpe denne gruppen?   
• Visst du skulle foreslå ett tiltak for å hjelpe de ungdommene som har vanskeligst for å 

bo, hva skulle det være?  
 
 
 
 
Avslutning 

• Oppsummere 
• Om det er noe informanten ønsker å tilføye 
• Takke for hjelpen  
• Avklare muligheter for å ta kontakt igjen ved oppfølgingsspørsmål  
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Vedlegg 6: Medlemmene i referansegruppen 
 
Margrethe Røkkum, Bergen Kommune  
 
Gisle Austrådt, Leder DUE, Bergen Kommune  
 
Marta Fenne, Miljøterapeut, Voss Barne – og familieheim  
 
Camilla Nybø, Landsforeningen for Barnevernsbarn   
 
Myrna Liland, Brukerrepresentant 
 
Tom Irgan, Faglig Leder, New Page  
 
Stig Jensen, Miljøarbeider, Styve Gard Kollektivet  

 

 
 
 

 

 


