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Efter adoptionen
Adoption er som regel forbundet med glæde og positive forventninger. Men 
mange adoptivfamilier oplever forskellige vanskeligheder efter adoptionen. 
Det er langt fra ualmindeligt at opleve problemer. 

Det særlige ved at få børn gennem adoption er, at barnet har haft et liv inden 
mødet med jer. Det kan være svært for barnet og jer at forstå hinanden.  
Måske er der nogle situationer i hverdagen, som I ikke kan få til at fungere, 
eksempelvis ved måltiderne og ved sengetid. I kan komme i tvivl om, hvorvidt 
den vigtige tilknytningsproces er i gang. 

Det kan være vanskeligt at rumme, at jeres barn er præget af krisereaktioner 
og er i gang med en overvældende omstillingsproces. Eller der kan i det hele  
taget være reaktioner hos jer selv, som I kan have svært ved at forstå eller rumme.

Tidlig rådgivning
I 2012 og 2013 gennemføres et PAS-projekt, hvor adoptivfamilier, mod en 
mindre brugerbetaling, kan få rådgivning fra adoptionssagkyndige terapeuter.

Ankestyrelsen finansierer størstedelen af rådgivningen. I skal kun betale 100 
kr. pr. time, som I betaler direkte til rådgiveren.   

PAS-rådgiverne
Ankestyrelsen har på konsulentbasis ansat en række rådgivere. Rådgiverne 
har et fagligt kendskab til de problemstillinger, som adoptivfamilier kan opleve 
efter adoptionen. Rådgiverne har alle en relevant terapeutisk uddannelse.

Sådan starter I et rådgivningsforløb
I kontakter selv den rådgiver, som I ønsker at starte et rådgivningsforløb hos. 
På Familieretsafdelingens hjemmeside (www.familiestyrelsen.dk/adoption) 
kan I se hvilke rådgivere, der er tilknyttet projektet.

Hvis den rådgiver, som I kontakter, ikke har mulighed for at hjælpe jer nu, vil 
I blive henvist til en anden rådgiver. I vil sammen med den enkelte rådgiver 
beslutte, hvordan forløbet mere specifikt bør foregå i forhold til jeres familie.

Rådgivningen foregår normalt hos PAS-rådgiveren.

Evaluering af PAS-projektet
Familieretsafdelingen har tidligere gennemført et PAS-projekt. Projektet blev 
evalueret af Rambøll i 2010 og viste sig at være en succes. Af evalueringen 
kan man f.eks. læse, at:
• 97 % af forældrene oplevede fremgang på mindst ét af de områder,  

de henvendte sig til rådgiveren om
• 40 % oplevede, at de håndterede konflikter med barnet på en mere 

konstruktiv måde
• 43 % oplevede, at deres barn blev bedre til at vise, at han/hun var bange
• 98 % af deltagerne ville anbefale PAS-rådgivningen til andre i samme 

situation som dem

I kan læse hele evalueringen på vores hjemmeside,  
www.familiestyrelsen.dk/adoption.

I forbindelse med det nuværende PAS-projekt bliver I bedt om at evaluere 
jeres forløb. Jeres oplevelser og erfaringer er uundværlige, og vi håber, at I 
vil være behjælpelige med at udfylde det evalueringsskema, I får udleveret 
af rådgiveren ved forløbets afslutning.

Post Adoption Services (PAS) er den internationale betegnelse for de 
mange forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er 
henvendt til adoptivfamilien, efter barnet er hjemtaget.

I kan få rådgivning inden for de første fem år efter, I har hjemtaget barnet. 
Barnets alder har ingen betydning. Uanset om barnet er født i udlandet  
eller i Danmark, kan I benytte jer af rådgivningstilbuddet.


