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Styrkt fóstur

Er úrræði fyrir börn sem eiga við verulega 
hegðunarerfiðleika að etja vegna geðrænna, 
tilfinningalegra og annarra vandamála.
Markmiðið með styrktu fóstri er að þörfum barns 
sé mætt og það aðstoðað við að ná tökum á
vandamálum sínum. 
Hægt er að gera samning um styrkt fóstur til eins
árs í senn.



Styrkt fóstur

Krafa um sérstaka menntun og reynslu 
fósturforeldra sem taka barn í styrkt fóstur 
Fósturforeldrar sækja sérstaklega um að 
taka barn í styrkt fóstur.
Annað fósturforeldrið vinnur ekki utan 
heimilis.
Greiðslur vegna styrkts fóstur koma bæði frá
ríki og sveitarfélagi.



Rannsóknin

Rannsóknarefnið valið meðal starfsmanna 
BVS. 
Í stefnumarkandi áætlun BVS kemur fram að 
meta skuli árangur af styrktu fóstri.
Spurningalistinn áður notaður í rannsókn 
nema á BVS árið 2006 og eru niðurstöður 
bornar saman við þá rannsókn.
Rannsóknin var framkvæmd með 
símakönnun.
Lýsandi tölfræði.



Rannsóknarspurning

Hver er upplifun kynforeldra þeirra 
barna sem voru í styrktu fóstri árið 
2006 og hvernig upplifa þeir 
samstarf við barnaverndarnendir? 



Þátttakendur

Þátttakendur eru kynforeldrar barna sem fóru 
í styrkt fóstur fyrir árið 2006.
Upphaflega var sótt um styrkt fóstur fyrir 16 
börn. 
Þátttakendur í rannsókninni voru 7 
kynforeldrar.
Niðurstöður byggjast á svörum 4 þátttakenda.
2 börn eru enn í styrktu fóstri.



Ástæður fyrir styrktu fóstri
(Rannsókn 2008 (N=4)).
Flest áttu börnin við 
hegðunar-, náms- og 
félagslega erfiðleika.
Aðrir þættir:

Sjálfskaðandi hegðun 
barns.
Ofbeldishegðun (barn 
var gerandi).
Áfengisneysla barns.
Barn notaði ólögleg 
vímuefni.

(Rannsókn 2006 (N=6)). 
Öll börnin áttu við 
félagslega erfiðleika í
skóla og ofbeldishegðun 
(barn var gerandi).
Hegðunar- og 
námstengdir erfiðleikar 
algengir þættir.
Aðrir þættir:

Ofbeldishegðun (barn 
var þolandi).
Sjálfskaðandi hegðun 
barns.



Hvernig vegnaði barni fyrir styrkt fóstur?
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Hvernig líður barni almennt eftir styrkt fóstur?
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Hvernig voru samskiptin við barnið á fósturtímanum?
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Jákvæðir þættir varðandi 
styrkt fóstur

Breytt umhverfi barns. 
Minna áreiti.
Skólaganga barns varð betri.
Góðir fósturforeldrar.



Neikvæðir þættir varðandi 
styrkt fóstur

Fósturforeldrar ekki nógu vel upplýstir um 
vanda barns.
Aðdragandi fósturráðstöfunar of langur.
Of mikið reynt á vægari úrræði.
Ekki staðið nógu vel að fósturslokum.
Upplýsingaflæði milli BVS og barnaverndar-
nefnda ekki nógu gott. 



Umræða

Rannsóknin gefur vísbendingar um að 
kynforeldrar hafa almennt jákvæða upplifun 
af styrktu fóstri barna sinna.

Úrtakið afar lítið og því ekki hægt að draga 
miklar ályktanir út frá niðurstöðunum. 



Takk fyrir áheyrnina!
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