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Adoptionsnævnet har revideret vejledningerne om psykologundersøgelser i
adoptionssager.
Formålet med vejledningerne er at bidrage til at sikre kvalitet og ensartethed i det
fagpsykologiske arbejde inden for dette felt. Det er samtidig hensigten med
vejledningerne at bidrage til at øge trygheden hos ansøgere i forbindelse med de
psykologiske undersøgelser.
Vejledningen

Samrådet bedes derfor udlevere vejledningen til de psykologer, som samrådet

udleveres altid til

benytter i forbindelse med psykologundersøgelser i adoptionssager. Vejledningen

psykologen

bør endvidere medsendes, når samrådet bestiller en psykologisk undersøgelse af en
ansøger. Adoptionsnævnet har ydermere udarbejdet en revideret vejledning til
ansøgere, som samrådene bør udlevere til ansøgerne, når der træffes afgørelse om
iværksættelse af en psykologundersøgelse.
Som det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen, kan samrådet bestemme, at der
iværksættes en psykologundersøgelse af en ansøger, hvis der vurderes at være
behov herfor. Som altovervejende hovedregel iværksættes psykologundersøgelser
først i fase 3.
Statsforvaltningen må ikke benytte en psykolog, som tidligere har været inddraget i
sagsbehandlingen af den konkrete sag. Der skal være tale om en autoriseret
psykolog med betydelig undersøgelseserfaring og med indsigt i vurdering af
personlighedsmæssige, intellektuelle og/eller tilknytningsmæssige ressourcer hos
voksne i relation til omsorgsfunktioner for børn.

Hvad skal

Samrådet bør altid over for psykologen præcisere, hvilke forhold man ønsker belyst

psykologen

i det konkrete tilfælde. Således bør der – når der træffes afgørelse om

undersøge?

iværksættelse af psykologundersøgelse – samtidig træffes afgørelse om, hvilke
generelle eller specifikke forhold hos ansøgeren, samrådet ønsker, at undersøgelsen
skal belyse. Det er i den sammenhæng vigtigt at bemærke, at det ikke er
psykologens opgave at afgive en udtalelse om, hvorvidt en ansøger er egnet som
adoptant. Denne afgørelse træffes af samrådet på grundlag af en samlet vurdering
af samtlige foreliggende oplysninger, herunder den indhentede
psykologundersøgelse.
Statsforvaltningen skal sende en kopi af undersøgelsen til ansøgeren, som skal have
mulighed for at kommentere undersøgelsen, inden samrådet træffer afgørelse i
sagen.
Når psykolograpporten foreligger, er det vigtigt, at den fremstår i en form og i et
sprog som er forståeligt for såvel samråd som ansøger. Hvis samrådet er i tvivl om
fagtermer eller om sammenhængen mellem selve undersøgelsen, dens præmisser
og konklusioner, bør der indhentes en supplerende udtalelse fra psykologen.
Samrådet bør ligeledes vurdere, om man mener, at rapporten opfylder de krav, der
stilles til psykologundersøgelser, herunder om ansøgernes eventuelle kommentarer
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til undersøgelsen medfører, at der er behov for at høre psykologen om specifikke
forhold ved undersøgelsens form eller indhold.
Hvilke problemer

De problemer, som erfaringsmæssigt gør sig gældende i de psykologiske

kan forekomme?

undersøgelser er hovedsageligt, at psykologen ikke begrunder, hvorfor der er
anvendt tests, at der ikke er en tydelig adskillelse mellem beskrivelser af
samtaler/testresultater og vurderinger på baggrund heraf, at der ikke er en tydelig
adskillelse mellem resultaterne mellem de enkelte tests, at der inddrages nye
forhold i undersøgelsens konklusion eller at der i den samlede konklusion mangler
en samlet vurdering, der forholder sig vurderingerne på baggrund af samtaler og
tests, og til eventuelle forskelle imellem disse.
Samrådet bør være opmærksomt på, om den psykologiske undersøgelser lider af
sådanne problemer og om der i så fald kan være behov for at bede psykologen om
en uddybende udtalelse.

Konkret

Samrådet bør ligeledes være opmærksom på at begrunde sin afgørelse konkret over

begrundelse til

for ansøgeren. Dette gælder ikke mindst i de tilfælde, hvor psykologundersøgelsen

ansøgerne

har haft afgørende betydning for en afgørelse om at meddele afslag på godkendelse
som adoptant. I sådanne situationer bør det fremgå klart af afgørelsen, hvilke
elementer i undersøgelsen, som samrådet har tillagt betydning og begrundelsen for,
at dette har ført til et afslag på godkendelse som adoptant.
Statsforvaltningen må ikke sende psykologundersøgelsen til den formidlende
organisation uden ansøgerens udtrykkelige samtykke.
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