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Under behandlingen af din sag om godkendelse som adoptant kan
adoptionssamrådet beslutte, at der er behov for at iværksætte en
speciallægeundersøgelse af dig for at afgøre, om dit fysiske eller psykiske helbred er
til hinder for en godkendelse til adoption.
En speciallægeundersøgelse vil typisk blive iværksat i fase 1 af undersøgelses- og
godkendelsesforløbet.
Du har mulighed for at klage til Adoptionsnævnet over samrådets afgørelse om, at
der skal iværksættes en speciallægeundersøgelse. Hvis du vil klage, skal klagen
sendes til samrådet, som herefter videresender den til Adoptionsnævnet.

HVILKEN BETYDNING HAR EN UDTALELSE
FRA DEN BEHANDLENDE LÆGE?
Hvis du lider af en behandlingskrævende sygdom, har du måske allerede ved
indgivelsen af ansøgningen om godkendelse som adoptant været i behandling hos
en speciallæge. Specialisten vil derfor i de fleste tilfælde forud for samrådets
afgørelse have udtalt sig om sygdommens aktuelle status. I langt de fleste
sygdomsforløb er en aktuel beskrivelse af sygdommen dog ikke et tilstrækkeligt
fyldestgørende grundlag for samrådets afgørelse, og der er derfor brug for en
speciallægeerklæring, der kan udtale sig om blandt andet prognose og
behandlingsmuligheder.
Konklusionen af speciallægeundersøgelsen vil sammen med udtalelsen fra den
behandlende læge være en del af grundlaget for samrådets afgørelse. Ofte vil
speciallægeundersøgelsen tage udgangspunkt i en udtalelse eller erklæring fra den
behandlende læge, men speciallægeerklæringen vil normalt være mere omfattende
og detaljeret og vil også blive tillagt stor vægt ved samrådets afgørelse.

HVAD UNDERSØGER SPECIALLÆGEN?
Det vil fremgå af samrådets afgørelse præcis, hvilke forhold samrådet ønsker belyst
ved speciallægeundersøgelsen. Samrådet kan for eksempel have behov for at få en
speciallæges beskrivelse af sygdomsforløbet, din baggrund, herunder
genetiske/familiære dispositioner, en nærmere angivelse af medicinforbruget, en
vurdering af sygdommens indflydelse på din hverdag og en angivelse af fremtidige
behandlingsmetoder, hvis sygdomsforløbet forværres.
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Samrådet vil herudover oftest bede om speciallægens vurdering af ansøgerens
langtidsprognose på omkring 20 år – hvilket dækker et tidsrum, der svarer til
barnets opvækstperiode.

HVORDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN I
PRAKSIS?
Samrådet vil rette henvendelse til en speciallæge, som har særlig forstand på de
helbredsmæssige forhold, som man ønsker undersøgt.
Det er ikke udelukket, at den behandlende læge kan udføre speciallægeundersøgelsen, men i så fald vil lægen i første omgang skulle gøre op med sig selv, om han
eller hun er den rette til at lave undersøgelsen, eller om det eventuelt kan være i
konflikt med rollen som behandlende læge at skulle udfærdige undersøgelsen for
samrådet. Normalt bør undersøgelsen dog foretages af en anden læge end
ansøgernes behandlende læge.
Den pågældende speciallæge har forud for den første konsultation modtaget sagens
akter fra samrådet, men det vil være naturligt, at du i forbindelse med
undersøgelsen på ny skal redegøre for sygdomshistorien eller andre fakta omkring
sygdommen.
Du vil blive kontaktet af speciallægen med oplysning om, hvor undersøgelsen skal
foregå. Samrådet vil forud for første konsultation have informeret den pågældende
speciallæge om, hvilke oplysninger der ønskes belyst.
Det afhænger af sygdommens art, hvor mange konsultationer og undersøgelser du
skal medvirke til.
Det er ikke speciallægens opgave at afgive en udtalelse om din egnethed som
adoptant. Speciallægen skal kun foretage en undersøgelse af fysiske og psykiske
forhold og vil normalt også skulle udtale sig om din prognose. Samrådet vil have
informeret speciallægen herom forud for konsultationen.

HVILKEN BETYDNING HAR
SPECIALLÆGEUNDERSØGELSEN FOR
ADOPTIONSSAGEN?
Når samrådet har modtaget resultatet af speciallægeundersøgelsen, vil samrådet på
ny træffe en afgørelse om, hvorvidt dine helbredsmæssige forhold er til hinder for
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adoption. Samrådets afgørelse vil ofte være enten et tilsagn om, at du kan fortsætte
undersøgelses- og godkendelsesforløbet eller et afslag på din ansøgning om
adoption.
Speciallægen udleverer ikke en kopi af undersøgelsens resultater til dig. Derimod er
samrådet forpligtet til at informere dig om erklæringen og give dig mulighed for at
komme med en udtalelse, inden der træffes afgørelse i sagen. Du vil derfor typisk få
erklæringen tilsendt fra Statsforvaltningen.
Hvis samrådet vurderer, at dit helbred er til hinder for, at du kan godkendes til
adoption, har du mulighed for at klage over samrådets afgørelse til
Adoptionsnævnet. Klagen skal indsendes via samrådet.
Du kan læse mere om Adoptionsnævnet på nævnets hjemmeside.

HVEM BETALER FOR
SPECIALLÆGEUNDERSØGELSEN?
Samrådet betaler for speciallægeundersøgelsen.
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