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FEIL I BUFDIR BROSJYRE «BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD»

Vi er blitt gjort kjent med BUFdirs brosjyre ”barnets beste ved samlivsbrudd”. Brosjyren 
anbefaler med en rekke forbehold en gradvis tilvenning til a  være sammen med far og 
enda mer forsiktighet med overnatting før to-tre. Dette er faktisk ganske 
oppsiktsvekkende. Slike påstander er tydelig tilbakevist i en stor konsensus rapport av prof. 
Richard A. Warchak University of Texas fra 2014, som er et internasjonalt samarbeid mellom 
110 prominente forskere og fagfolk på feltet. De tar for seg forskning på barn, tilknytning og 
helse etter samlivsbrudd. Det finnes ikke forskningsmessig belegg for å utsette regelmessig 
og hyppig kontakt, inklusive overnatting hos begge foreldre etter brudd, selv hos de yngste. 
Rapporten viser at det under vanlige omstendigheter er best også for barn under 4 år å ha 
delt bosted. Studiene har tydelig vist at overnatting er en beskyttende faktor for sårbarheten 
i far/barn forholdet og reduserer risikoen for at fedre dropper ut fra kontakten med barnet. 

Ogsa  Dr. Linda Nielsen i North Carolina har gjort en stor oversiktsstudie av 40 studier 
over de siste 25 a r.  Hun oppsummerer: Generelt hadde barn fra familier med delt 
foreldreskap (dvs min 35% av tiden) etter skilsmissen bedre resultater na r det gjaldt, 
emosjonell-, atferd- og psykologisk helse og trivsel. De hadde ogsa  bedre fysisk helse, 
bedre relasjoner ba de med mødre og fedre. Disse funnene var vedvarende pa  tross av 
eventuelt høyt konfliktniva  mellom foreldrene!

Psykologspesialist Einar Salvesen skrev i 2013 en kronikk i psykologtidsskriftet under 
headingen ”Sakkyndighet går på rettsikkerheten løs.” ”Arbeidet med barnevernssaker og 
omsorgsovertakelser har gitt meg innsyn i en verden jeg ikke trodde kunne eksistere i en
moderne rettstat. Jeg har erfart at de mest elementære retningslinjer for 
faglig/vitenskapelig arbeid og etiske tilnærminger blir forsømt av de sakkyndige i langt 
flere saker enn vi ønsker a  tro. Konklusjoner trekkes pa  grunnlag av subjektive 
oppfattelser, antakelser og pa  altfor tynt evidensgrunnlag.” 

Warshak ser med bekymring på hvordan domstoler og interessegrupper ukritisk bruker to 
australske forskningsrapporter, McIntosh J.E. et al. og Tornello S. et al., som veiledere i 
barnefordelingsaker og retningslinjer for barns bosted og samværsordninger etter brudd. 
Ogsa  dr. Nielsen (2014) dr. Michael Lamb, en ledende forsker pa  tilknytning, stiller seg 
meget kritisk til de samme rapportene. Samtlige beskriver metodiske feil, spekulativ 
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tolkning av data, mangel pa  standardiserte ma linger, meget lavt antall overnattende 
babyer, høyt antall foreldre som aldri hadde levd sammen, og en mangel pa  signifikans i 
mange av funnene. Det er derfor spesielt underlig at det er disse forskningsrapportenes 
sa kalte funn og konklusjoner BUFdir lener seg pa  ba de i sine brosjyrer og i sin praksis. 
BUFdir kan ikke innesta  for denne type udokumentert og ubalansert synsing. 

MannsForum vil oppfordre Direktoratet til a  trekke sin brosjyre «Barnets beste ved 
samlivsbrudd» tilbake og utarbeide nytt brosjyremateriell basert oppdatert forskning pa  
omra det.

Vi foresla r et møte hvor vi svare pa  spørsma l i saken, utdype va r synspunkter, utveksle 
informasjon, og evt. drøfte saken nærmere.

Va re kontaktperson er styremedlem og psykiater Dag Furuholmen, tlf. 93411161,
E-post: dag@furuholmen.no.

Med vennlig hilsen for MannsForums styre

Guttorm Grundt Dag Furuholmen
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