
PAS-rådgivning til kommende adoptanter ved matchning med barn 

Fra marts 2022 får kommende adoptanter mulighed for at modtage rådgivning hos en PAS-

konsulent med psykologisk uddannelse i forbindelse med matchingen af et barn. Det betyder, at 

du, når du har fået et barn i forslag, kan tale med en PAS-rådgiver om, hvad dette barn har brug 

for af særlig omsorg fra dig og også om, hvad der kan være vigtigt at have blik for i forhold til 

barnets udvikling. 

Formål 

Målet er at hjælpe kommende adoptanter med at få indblik i, hvordan barnets særlige livsvilkår op 

til adoptionen kan påvirke barnets behov efter adoptionen. Det er også muligt at tale om de vilkår, 

som den biologiske mors graviditet kan have for det ufødte barn (stress, angst, manglende 

tilknytning til det ufødte barn og lignende). PAS-rådgiveren kan rådgive om, hvordan biologiske 

forældrenes adfærd under graviditeten kan have betydning for barnets udvikling senere og om, 

hvordan biologiske forældres eventuelle psykologiske udfordringer, psykiatriske diagnoser og 

intelligens (IQ) kan have betydning for barnets udvikling og trivsel. Du får også mulighed for at tale 

om de tanker og følelser, du har. 

Efterfølgende 

Det er din egen opgave som kommende adoptant efterfølgende selv at vurdere, om du er i 

besiddelse af de fornødne ressourcer. 

Lægens beskrivelse af barnet 

Du bestemmer selv, om du ønsker at medbringe den skriftlige pædiatervurdering til PAS-

konsulenten, eller om du vil fortælle, hvad du er optaget af mundtligt. PAS-rådgivningen vil ikke 

munde ud i en skriftlig erklæring om barnets udviklingsmuligheder. 

PAS-konsulenten kan heller ikke erklære sig enig eller uenig i pædiaterens vurdering men alene 

tale om barnets udviklingsbehov og udviklingsmuligheder fra en psykologfaglig vinkel.  

Pris 

Som kommende adoptant, der har fået barn i forslag, har du med denne ordning mulighed for at 

få gratis rådgivning hos Ankestyrelsens korps af PAS-rådgivere. Du skal henvende sig til den PAS-

rådgiver, du vælger fra Ankestyrelsens hjemmeside ast.dk. Kontaktoplysninger til  PAS-rådgiverne 

er anført her. 

Hvor foregår rådgivningen 

Som udgangspunkt foregår denne type af PAS-rådgivning med fysisk fremmøde i PAS- 

konsulentens lokaler. Dog kan der være situationer, hvor der efter aftale med PAS-rådgiveren kan 

laves virtuel rådgivning. 

 

Ankestyrelsens adoptionssekretariat marts 2022 

https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/adoption/radgivning-til-adoptivfamilier/pas-radgivere

