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Under behandlingen af din sag om godkendelse som adoptant kan 
adoptionssamrådet beslutte, at der skal udarbejdes en psykologisk undersøgelse for 
at afgøre, om du kan godkendes som adoptant.   
 
Samrådet vil typisk bede om en sådan undersøgelse for at gøre op med en tvivl om 
din egnethed som adoptant. Undersøgelsen vil samtidig så være en mulighed for dig 
for at afkræfte en sådan tvivl. 
 
Formålet med undersøgelsen kan være generelt at belyse dine psykiske ressourcer i 
forhold til at adoptere et barn, der ofte har haft en vanskelig start på livet. Formålet 
kan dog også være et ønske om at få belyst nogle mere specifikke psykiske forhold, 
som samrådet måtte være i tvivl om. Det skal fremgå af samrådets afgørelse, hvad 
der er formålet med psykologundersøgelsen i dit tilfælde. 
Det er ikke psykologens opgave at afgive en udtalelse om, hvorvidt du er egnet som 
adoptant. Undersøgelsen skal bidrage til en afklaring af de spørgsmål, som 
samrådet er i tvivl om. 
 
Det er samrådet, som afgør, om du kan godkendes som adoptant. Denne afgørelse 
træffes på grundlag af en samlet vurdering af sagens omstændigheder. 
Psykologundersøgelsen er derfor kun et led i den samlede undersøgelse. 
Psykologen har ikke tidligere behandlet din sag, og psykologen tilrettelægger – 
inden for rammerne af det, samrådet har ønsket, psykologen skal belyse – selv sin 
undersøgelse. 
 
Psykologen får alle sagens akter fra samrådet. Psykologen kender derfor de 
oplysninger, som er tilvejebragt i forbindelse med Familieretshusets behandling af 
din ansøgning. Hvis du ikke tidligere har set sagens akter, kan du bede 
Familieretshuset om at få dem tilsendt. Du vil have mulighed for at kommentere 
oplysninger over for både samrådet og psykologen. 
 
Da psykologen selv bestemmer, hvordan undersøgelsen skal tilrettelægges, kan det 
godt være, at psykologen vil bede dig redegøre for forhold, som du allerede har 
oplyst over for Familieretshuset. 
 
Psykologen vil normalt indlede sin undersøgelse med at tage en samtale med dig. I 
den forbindelse vil psykologen blandt andet redegøre for, hvilke spørgsmål der skal 
belyses i forbindelse med undersøgelsen, og hvordan undersøgelsen vil blive 
tilrettelagt, herunder hvor lang tid den vil tage. 
 
Undersøgelsens forløb afhænger af den opgave, psykologen har fået af samrådet. 
Psykologundersøgelsen vil altid omfatte mindst én samtale med dig. Psykologen vil i 
nogle tilfælde også bruge psykologiske tests. Før en eventuel test vil psykologen 
forklare dig, hvad testen kan belyse, og hvordan den skal foregå. 
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Psykologundersøgelsen afsluttes med en samtale, hvor psykologen forklarer dig, 
hvad undersøgelsen viser. Hvis du har bemærkninger til undersøgelsen, kan du 
bede psykologen om at tilføje disse til rapporten.  
 
Du har også mulighed for senere at sende dine eventuelle bemærkninger til 
Familieretshuset. 
 
Psykologen udleverer ikke en kopi af undersøgelsen til dig. Det gør Familieretshuset 
senest i forbindelse med partshøring forud for samrådsbehandlingen af din sag. 
 
Psykologen har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, du giver i forbindelse 
med undersøgelsen. Det betyder, at psykologen kun må videregive oplysninger om 
dig til samrådet. Når et par søger om adoption, kan psykologen dog videregive 
oplysninger, som psykologen har fået fra den ene deltager i undersøgelsen til den 
anden deltager i undersøgelsen. 
 
Familieretshuset har også tavshedspligt, og psykolograpporten vil derfor ikke blive 
brugt i andre sammenhænge. Den vil således ikke blive sendt til den formidlende 
organisation, medmindre du giver udtrykkeligt samtykke hertil. 
 
Det er samrådet, som betaler for undersøgelsen. 
 
Du kan klage til Adoptionsnævnet over samrådets afgørelse om behov for en 
psykologundersøgelse. Klagen skal indsendes via samrådet. Eventuel klage over 
psykologen kan indgives til Psykolognævnet. 
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