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INDLEDNING 

 

Adoptionsnævnet har i 2015 foretaget en intern undersøgelse af de 65 nationale adoptioner, der er 

gennemført i perioden 2011 – 2014. 

Undersøgelsen er foretaget som led i nævnets forpligtelse til at indsamle og formidle viden på  

Adoptionsområdet. 

Undersøgelsen har fokus på de involverede parter i nationale adoptioner, dvs. børnene, de biologiske 

forældre og adoptanterne og har til formål at give et billede af de forskellige aspekter der er ved natio-

nale adoptioner. 

 

Generelt skal det oplyses, at godkendte adoptanter kan foretage landevalget Danmark og dermed 

komme på den nationale venteliste. De nationale adoptioner udgør en meget lille del at det samlede 

antal fremmedadoptioner. I undersøgelsesperioden 2011 – 2014 er der hjemtaget 857 børn via inter-

national adoption og kun 65 nationale adoptioner, hvilket svarer til 7 % af det samlede antal gennem-

førte adoptioner. 

 

Det er Adoptionsnævnet, der udvælger en adoptivfamilie til et barn, der ønskes bortadopteret. 

 

På den nationale venteliste står adoptanterne ikke i en nummerrækkefølge, men derimod vil de adop-

tanter, der vurderes bedst egnede til at adoptere det pågældende barn blive valgt, og i den forbindelse 

har blandt andet følgende forhold betydning: 

 

 Hel- og halvsøskende placeres som udgangspunkt hos samme familie 

 Barnet placeres i en passende geografisk afstand fra de biologiske forældre og deres netværk, 

således at man minimerer sandsynligheden for, at anonymiteten brydes 

 De biologiske forældres ønsker vedrørende barnets kommende forældre og deres miljø 

 At adoptivforældrenes baggrund, værdier og interesser stemmer overens med de biologiske 

forældres 

 Adoptanternes indsigt og rummelighed i forhold til barnets eventuelle familiære dispositioner 

for sygdomme eller fysiske og psykiske handicap 

 At børn med særlige behov bliver placeret i familier der kan imødekomme dette 

 

Undersøgelsen kan ses som et supplement til Adoptionsnævnets årlige statistik og årsberetning og skal 

give et nærmere indblik i de personlige forhold, der gør sig gældende omkring de nationale adoptioner. 

 

Undersøgelsen er udelukkende baseret på en gennemgang af de dokumenter, der har været til stede 

ved bortadoptionen. 
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BØRNENE 

 

Adoptionsnævnet har i perioden 2011 – 2014 formidlet 65 børn til national adoption. 

 

DE 65 BORTADOPTIONER FORDELER SIG SÅLEDES: 

 

 Antal 

2011 15 

2012 14 

2013 22 

2014 14 

I alt 65 

 

HVAD ER BARNETS KØN? 

 

 Antal Procent af alle 

Dreng 31 48 % 

Pige 34 52 % 

I alt 65 100 % 

 

HVILKEN REGION KOMMER BØRNENE FRA: 

 Antal Procent af alle 

Region Hovedstaden 20 31 % 

Region Sjælland 12 18 % 

Region Syddanmark 15 23 % 

Region Midtjylland 12 18 % 

Region Nordjylland 6 10 % 

I alt 65 100 % 

 

HVILKEN REGION KOMMER BØRNENE TIL: 

 Antal Procent af alle 

Region Hovedstaden 12 18 % 
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Region Sjælland 6 10 % 

Region Syddanmark 21 32 % 

Region Midtjylland 20 31 % 

Region Nordjylland 6 10 % 

I alt 65 100 % 

 

Efter Adoptionslovens § 8 kan samtykke fra biologisk mor til bortadoption tidligst gives 3 måneder efter 

barnets fødsel. Biologisk mor har i denne periode mulighed for at finde ud af, om bortadoption er den 

rette beslutning. Biologisk mor har også i denne periode mulighed for at besøge sit barn i plejefamilien 

eller på den institution, hvor barnet opholder sig. 

 

Af nedenstående tabel fremgår det, at 63 børn svarende til 97 % blev anbragt i en plejefamilie, inden 

bortadoption kunne ske. Kun to børn har haft ophold på en institution inden bortadoptionen. 

HVOR OPHOLDT BARNET SIG INDEN BORTADOPTIONEN? 

 

 Antal Procent af alle 

I plejefamilie 63 97 % 

På institution 2 3 % 

Hos biologiske forældre 0 - 

I alt 65 100 % 

 

 

 

HAR BARNET VÆRET ANVIST TIL ADOPTANTER MERE END ÉN GANG? 

 Antal Procent af alle 

Ja 2 3 % 

Nej 63 97 % 

I alt 65 100 % 

 

 

I ovenstående tabel fremgår det, at der har været 2 tilfælde hvor barnet har været anvist til bortadop-

tion, hvor adoptanterne har takket nej til at modtage barnet, og barnet derfor skulle anvises til en ny 

familie. 
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Begrundelserne for at afvise et barn, der bliver anvist, kan bl.a. være, at adoptanterne selv venter bio-

logisk barn, at adoptanterne skal skilles, at adoptanterne ikke er klar til at modtage flere børn (søsken-

de) m.v. Alle oplysninger, der rettelig skulle have været meddelt Statsforvaltningen, så sagen kunne 

fjernes fra ventelisten til national adoption.  

Adoptanterne kan også få et barn i forslag uden for deres godkendelse. At adoptere et barn uden for 

ens godkendelse kræver, at adoptanterne får udvidet deres godkendelse til at omfatte det konkrete 

barn. Adoptanterne har her mulighed for at takke nej og fortsætte på den nationale venteliste. 

VURDERING AF BARNET 

 Antal Procent af alle 

Barnet kunne bortadopteres indenfor en almen godkendelse 47 72 % 

Barnet kunne bortadopteres indenfor en udvidet godkendelse 18 28 % 

I alt 65 100 % 

 

 

18 af de 65 børn der er blevet bortadopteret i perioden 2011 – 2014 krævede en udvidet godkendelse, 

som alle blev begrundet i forældrenes levevis, barnets helbredstilstand og barnets alder. 

 

I stort set alle 18, sager hvor adoptionen krævede en udvidet godkendelse, var det indtagelse af alko-

hol, amfetamin, kokain og cannabis under graviditeten der har gjort det usikkert, om barnet på et se-

nere tidspunkt ville få problemer. I enkelte sager har intellektuelle vanskeligheder hos forældrene væ-

ret begrundelsen for, at det krævede en udvidet godkendelse at adoptere netop disse børn.  

 

Adoptionsnævnet vil til enhver tid vurdere barnet uden for almen godkendelse, hvis biologisk mor har 

indtaget større eller ukendte mængder af alkohol eller stoffer under graviditeten, idet der er øget risiko 

for udvikling af bl.a. adfærdsmæssige og kognitive problemer. 

 

BIOLOGISK MOR 

 

Den gennemsnitlige alder på biologisk mor er 25 år, med et observeret minimum på 15 år og et obser-

veret maksimum på 43 år. 

 

Tabellen nedenfor viser, at ca. 17 % af de biologiske mødre, der beslutter at bortadoptere deres barn, 

har behov for rådgivning/psykologhjælp på tidspunktet for bortadoptionen.  

55 % af mødrene har ikke på bortadoptionstidspunktet haft behov for yderligere støtte eller vejledning. 

 

 

 

HAR BIOLOGISK MOR MODTAGET RÅDGIVNING/PSYKOLOGHJÆLP I.F.M. BESLUTNING OM 

BORTADOPTION? 

 Antal Procent af alle 

Ja 11 17 % 



 

8 

Nej 36 55 % 

Ikke oplyst 18 28 % 

I alt 65 100 % 

 

 

SAMTYKKE TIL BORTADOPTION ER AFGIVET AF: 

 

 Antal Procent af alle 

Biologisk mor  59 91 % 

værge 6 9 % 

I alt 65 100 % 

 

Ovenstående tabel viser, at det i 91 % af sagerne er den biologiske mor, der giver samtykke til bort-

adoption. I 9 %, svarende til 6 bortadoptionssager ud af de 65, der har været i perioden, har der været 

behov for at have en værge inde over sagen. I sager, hvor der er tale om hittebørn, vil det altid være 

en værge, der giver samtykke til bortadoptionen, og i enkelte sager er det vurderet, at der har været 

en vis usikkerhed omkring biologisk mors forståelse for det afgivne samtykke, hvorfor der har været 

beskikket en værge. 

 

 

Adoptionsnævnet har i undersøgelsen gerne ville belyse, hvilket uddannelsesniveau biologisk mor hav-

de på bortadoptionstidspunktet. At der er flere respondenter end bortadoptioner skyldes, at biologisk 

mor har flere skoleuddannelser bag sig. Under grundskole burde der reelt have stået 65, idet vi må gå 

ud fra, at alle de biologiske mødre har gået i folkeskole, men de oplyste tal afspejler oplysningerne i 

akterne i sagen. For hittebørnene er der ingen oplysninger om deres mødres skolegang. 

HVAD ER BIOLOGISK MORS UDDANNELSESNIVEAU? 

 

 Antal Procent af alle(n=65) 

Grundskole 60 92 % 

Forberedende uddannelse 6 9 % 

Gymnasial uddannelse 23 35 % 

Erhvervsuddannelse 8 12 % 

Kortere videregående uddannelse 0 - 

Mellem lang videregående uddannelse 1 2 % 

Lang videregående uddannelse 0 - 

Ingen oplysninger 0 - 

 

 



 

9 

 

Da biologisk mors alder på bortadoptionstidspunktet går helt ned til 15 år, betyder det, at det kun er 

ganske få mødre, der på bortadoptionstidspunktet har en reel erhvervsuddannelse. Det er kun i 8 sager 

ud af de 65, at der er registreret en uddannelse. Mange af mødrene går stadig i folkeskole eller er i 

gang med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. De uddannelser, der er registreret, er 

kok, butiksassistent, SOSU, pædagog, maler, teknisk designer og socialrådgiver. 

BIOLOGISK MORS FORSØRGELSESGRUNDLAG PÅ BORTADOPTIONSTIDS-PUNKTET: 

 

 Antal Procent af alle (n=65) 

Arbejdsindtægt 5 8 % 

Statens uddannelsesstøtte 1 2 % 

Sygedagpenge/arbejdsløshedsunderstøttelse 2 3 % 

Kontanthjælp 3 5 % 

Førtidspension 2 3 % 

Ikke oplyst 52 80 % 

 

 

Forsørgelsesgrundlaget for den biologiske mor er ikke særlig godt oplyst i sagerne. Dog kunne det 

tænkes, at de helt unge mødre kan være forsørget af deres forældre, børnepenge eller et fritidsjob, 

idet de stadig går i folkeskole. 

 

ETNICITET OG DOMICIL FOR MOR OG BARN 

Biologisk mors etnicitet/oprindelse er for de fleste dansk, men bosnisk, thailandsk, bulgarsk, afrikansk, 

polsk, serbisk og marokkansk er også registreret. 

  

Er den biologiske mor ikke dansk statsborger, er det Statsforvaltningen, der hurtigst muligt skal sikre 

sig, at barnet kan bortadopteres i Danmark. 

 
Af vejledningen om frigivelse børn til adoption fremgår det, at myndighedernes samarbejde med de bi-

ologiske forældre begynder i langt de fleste tilfælde, før barnet er født og ofte allerede, når graviditeten 

konstateres. I nogle tilfælde sker første kontakt lige omkring fødslen, hvorfor en del af sagsbehandlin-

gen, herunder anbringelse af barnet, får akut karakter. I enkelte tilfælde retter forældrene først hen-

vendelse efter at have haft barnet hos sig i nogen tid, eller når de sociale myndigheder er blevet invol-

veret. Henvendelsen til statsforvaltningen kan komme fra f.eks. egen læge, hospitalspersonale, sociale 

myndigheder eller andre. 

 

Statsforvaltningen bør hurtigst muligt sikre sig, at barnet kan bortadopteres i Danmark. Hvis foræl-

dremyndighedsindehaveren f.eks. er udvekslingsstudent eller au pair og derfor alene opholder sig mid-

lertidigt i Danmark, er det ikke sikkert, at barnet kan bortadopteres ved en dansk adoptionsafgørelse. 

Statsforvaltningen skal så tidligt som muligt i disse sager - gerne inden barnets fødsel - forelægge 

spørgsmålet for Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, og orientere forældrene om, at det skal undersø-

ges, om barnet kan bortadopteres i Danmark.  
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Hvis den biologiske mor ikke har bopæl (domicil) i Danmark, afhænger kompetencen af, om barnet har 

bopæl i Danmark. 

Hvis barnet siden fødslen har opholdt sig i Danmark efter ønske fra forældremyndighedsindehaveren og 

med danske myndigheders accept, og barnets tilknytning til udlandet består i, at barnets forælder har 

bopæl i et andet land, og at barnet gennem denne forælder har statsborgerskab i det pågældende 

land, er barnets tilknytning til Danmark normalt mindst lige så stærk som tilknytningen til det pågæl-

dende land, således at barnet kan anses for at have bopæl i Danmark. 

 

Biologisk mor har som regel ønsker til placering af barnet. Adoptionsnævnet prøver ved matchning at 

imødekomme så mange af mors ønsker, som det er muligt. 

HAR BIOLOGISK MOR HAFT ØNSKER TIL PLACERING AF BARNET: 

 

 Antal Procent af alle 

Ja 47 72 % 

Nej 18 28 % 

I alt 65 100 % 

 

Som det ses i tabellen har biologisk mor i 72 % af sagerne svarende til 47 sager haft ønsker til place-

ring af deres barn.  

 

I 57 % af sagerne ønsker biologisk mor, at hendes barn bliver placeret i en familie, hvor der er en mor 

og en far. Det har gennem årene ofte været et stort ønske fra den biologiske mor, at barnet fik den 

familie, som hun ikke selv på bortadoptionstidspunktet kunne giver barnet. Dette synspunkt fremgår af 

adoptionssagens akter. 

 

Der er flere end tidligere, der har ønsket, at barnet kommer til en familie/par af samme køn og gerne 

to mænd. 

 

Helt generelt betyder det allermest for den biologiske mor, at hendes barn kommer til en familie, hvor 

det er ønsket og vil blive elsket. 

 

Biologisk mor ønsker også gerne, at hendes barn kommer til en familie, hvor der er børn i forvejen. 

Dog er biologiske søskende fravalgt i 3 % af sagerne. 

  

Det har også stor betydning for den biologiske mor, hvor i landet barnet bliver placeret. Skal det være i 

en storby, eller skal det være på landet. I nogle sager har biologisk mor givet udtryk for, at hun selv 

har været meget glad for at vokse op på landet, og derfor ønsker hun også, at hendes barn skal det, 

og det samme gør sig gældende for storbyen. Der er til gengæld også enkelte, der har været ganske 

utilfredse med at vokse op i en storby, og derfor ønsker det modsatte for deres barn. 
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HVILKE ØNSKER HAR BIOLOGISK MOR HAFT? 

 

 Antal Procent af alle 

Barnet må adopteres af et ægtepar  37 57 % 

Barnet må adopteres af en enlig  3 5 % 

Barnet må adopteres af et par af samme køn 5 8 % 

Barnet må adopteres af en familie med børn  13 20 % 

Barnet må adopteres af en familie uden børn 6 9 % 

Adoptivfamilien må ikke have bio. børn 2 3 % 

Geografi – by/land 19 29 % 

Samme familie som har adopteret søskende 2 3 % 

Religion 2 3 % 

 

HVAD ER MOTIVET FOR BORTADOPTION: 

 

 Antal Procent af alle(n=65) 

Alder 19 29 % 

Mangler psykisk overskud 5 8 % 

Mangler fysisk overskud 13 20 % 

Føler sig ikke klar til at blive mor 11 17 % 

Barnets helbred 2 3 % 

Mentale ressourcer 3 3 % 

Vil ikke have flere børn 9 14 % 

Stofmisbruger 1 2 % 

Barnet undfanget ved overgreb 3 3 % 

Den bedste løsning for barnet 1 1 % 

Økonomi 1 1 % 

Ønsker stabilitet hos barnet 5 8 % 

Anbefalet af kommunen 5 8 % 

Eget helbred 1 2 % 

Egen religion 3 3 % 

Egen livskvalitet  2 3 % 

Fra plejeanbragt til adoptivbarn 3 3 % 

Afslag på abort 3 3 % 
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Motivet for at vælge bortadoption spænder vidt, men af ovenstående tabel ses det, at alderen på den 

biologiske mor i 29 % af sagerne er grunden til, der vælges bortadoption. Manglende fysisk overskud og 

at biologisk mor ikke føler sig klar til at blive mor trækker de næsthøjeste procenter. I flere tilfælde er 

bortadoption blevet valgt, fordi der i familien ikke var overskud til at tage vare på flere børn. I 8 % af 

sagerne har kommunen været inde over en beslutning om bortadoption, idet børnene har været pleje-

anbragt, før beslutningen om bortadoption er taget. I andre 8 % har biologisk mor ønsket bortadoption 

for at skabe stabilitet hos barnet. En stabilitet hun ikke selv kunne tilbyde barnet og i flere tilfælde ikke 

selv har haft i sit liv. 

 

HAR BIOLOGISK MOR SET BARNET EFTER ANBRINGELSEN PÅ INSTITUTION ELLER I PLEJE-

FAMILIEN? 

 

 Antal Procent af alle 

Ja 6 9 % 

Nej 43 66 % 

Ved ikke/ikke oplyst 16 25 % 

I alt 65 100 % 

 

I størstedelen af sagerne (66 %) har biologisk mor ikke haft noget ønske eller behov for at se barnet i 

plejeanbringelsesperioden. 

 

 

HAR BIOLOGISK MOR ØNSKET NOGEN FORM FOR ÅBENHED I ADOPTIONEN: 

 

 Antal Procent af alle (n=65) 

Ja - ønsker samvær med barnet 2 3 % 

Ja – har vedlagt brev/gave/foto til barnet 

 

3 5 % 

Ja – ønsker tilsendt opfølgningsrapporter 

 

27 42 % 

Ja – har ønsket at adoptivfamilien vil støtte barnet til senere kontakt 5 8 % 

Nej – ønsker ingen kontakt med barnet efter adoptionen 15 23 % 

Vil selv tage kontakt til Adoptionsnævnet når rapporter ønskes 2 3 % 

Ingen oplysninger 11 17 % 
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ÅBENHED I ADOPTIONEN OG OPFØLGNINGSRAPPORTER 

 
Af tidligere høring til adoptionssamrådene lød tilbagemeldingen, at det kunne forventes at de biologiske 

mødre ønskede at følge deres bortadopterede børn via opfølgningsrapporter. 
 
Adoptionsnævnet lavede derfor en henstilling i maj 2009 om udfærdigelse af opfølgningsrapporter. Den 
meget tidlige evaluering kan ses nedenfor og i øvrigt omtalt i Adoptionsnævnets årsberetning. 

 

EVALUERING AF ADOPTIONSNÆVNETS HENSTILLING VEDRØRENDE 
UDARBEJDELSE AF OPFØLGNINGSRAPPORTER VED NATIONAL ADOP-

TION AF 26. MAJ 2009 

 
Det grundlæggende princip ved nationale adoptioner er, at barnet placeres anonymt hos adoptanterne. 

De biologiske forældre har dermed ikke mulighed for at få oplyst adoptanternes identitet og kunne ind-

til 2009 ikke få oplysninger om barnet i løbet af dets opvækst. 

 
Adoptionsnævnet besluttede i 2009, at der kunne ske en vis opblødning af anonymitetsprincippet ved 

at give de biologiske forældre mulighed for at få opfølgningsrapporter på børnene.  

 

Adoptionsnævnet havde forinden indhentet information fra udlandet, der viser, at der er positive erfa-

ringer med en større grad af åbenhed over for de biologiske forældre. Nævnets fokus på åbenhed er 

også sammenligneligt med det krav, adoptanterne bliver stillet over for ved international adoption. 

Ved adoptionslovens ændring i 2009 blev det derfor også besluttet, at godkendelsesforløbet blev gjort 

ens for alle adoptionsansøgere således, at ansøgere til national adoption også skulle deltage i de adop-

tionsforberedende kurser. På de adoptionsforberedende kurser informeres adoptanterne blandt andet 

om, at udarbejdelsen af opfølgningsrapporter skaber en åbenhed om den biologiske familie, som er 

gavnlig for både barnet og adoptanterne, men også viser en forståelse og en respekt for den biologiske 

families sorg over at have bortadopteret et barn. 

 
Af henstillingen fra 2009 fremgår det, at der skal udarbejdes anonymiserede opfølgningsrapporter om 

barnet ca. hvert 3. år til barnets 18. år, og at udarbejdelsen sker på følgende tidspunkter: 

 
 1 år efter barnets hjemtagelse. Rapporten udarbejdes af Statsforvaltningen. 

 Herefter bør adoptanterne udarbejde rapporter om barnet i de år, hvor barnet 

fylder henholdsvis 4 år, 7 år, 10 år, 13 år og 16 år. 

 

I evalueringsperioden har der været gennemført 80 nationale adoptioner. 

 

 Modtaget 

(% af alle bortadoptioner) 

Udsendte til bio. familie 

(% af alle bortadoptioner) 

Rapport nr. 1 (1 år efter hjemtagelse) 50 (63 %) 16 (20 %) 

Rapport nr. 2 (når barnet er fyldt 4 år) 16 (20 %) 2 (3 %) 

 
 
Evalueringen af henstillingen har været behandlet på et nævnsmøde den 18. juni 2014.  
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På baggrund af ovenstående statistik om antal modtagne rapporter og antal udsendte rapporter blev 

det besluttet, at det var for tidligt at foretage denne evaluering, også i lyset af den igangværende hel-

hedsanalyse af adoptionsområdet, som forventeligt ville medføre nye regler på hele området. 

Det blev samtidig besluttet, at hvis de biologiske forældre ikke har efterspurgt opfølgningsrapport nr. 

1, vil de ikke blive kontaktet, når opfølgningsrapport nr. 2 foreligger.  

 

De biologiske forældre er i forbindelse med bortadoptionssagen blevet vejledt af Statsforvaltningen om 

muligheden for at få opfølgningsrapporter, og de biologiske forældre er ved første henvendelse fra 

Adoptionsnævnet blevet orienteret om, med hvilke intervaller opfølgningsrapporterne bliver udfærdi-

get, og at de til enhver tid kan henvende sig til Adoptionsnævnet for at få dem udleveret. 

 

Nævnet vil følge udviklingen på området og vurdere behovet for ændringer på et senere tidspunkt.  

HVORDAN ER BIOLOGISK MORS HELBRED: 

Biologisk mors helbred spiller en stor rolle i vurderingen af børn til national adoption. I 72 % af sagerne 

er biologisk mor sund og rask, hvilket har indflydelse på, at de fleste børn bliver bortadopteret inden 

for en almen godkendelse. 

 

 Antal Procent af alle (n=65) 

Er sund og rask 47 72 % 

Er psykisk syg 9 14 % 

Er fysisk syg 2 3 % 

Er stof- eller alkoholmisbruger 4 6 % 

Har modtaget lægeordineret medicin under graviditeten 2 3 % 

Begrænsede ressourcer 1 2 % 

 

BIOLOGISK FAR 

 

Den gennemsnitlige alder på den biologiske far er 28 år, med et observeret minimum på 19 år og et 

observeret maksimum på 44 år. 

ER DER REGISTRERET EN FAR TIL BARNET: 

 

 Antal Procent af alle 

Ja 26 40 % 

Nej 39 60 % 

I alt 65 100 % 
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ER DER FORETAGET DNA TEST M.H.P. FADERSKAB? 

 Antal Procent  

Ja 3 12 % 

Nej 23 88 % 

I alt 26 100 % 

 

HAR FAR UNDERSKREVET SAMTYKKE/ERKLÆRING? 

 Antal Procent af alle 

Samtykke - § 7 16 62 % 

Erklæring - § 13 10 38 % 

nej 0 - 

I alt 26 100 % 

 

Et § 7 samtykke skal afgives skriftligt ved personligt fremmøde for Statsforvaltningen eller anden myn-

dighed. Samtykket kan først afgives 3 måneder efter barnets fødsel, men mindre ganske særlige for-

hold foreligger. Et § 7 samtykke kræves kun fra forældremyndighedsindehaverne. 

 

En § 13 erklæring afgives fra forældre, der ikke har del i forældremyndigheden, og hvis samtykke der-

for ikke kræves efter § 7.  

 

HVOR ER FADERSKABSSAGEN AFSLUTTET? 

 Antal Procent af alle 

I statsforvaltningen 56 86 % 

I retten 9 14 % 

I alt 65 100 % 

 

HVAD ER BIOLOGISK FARS UDDANNELSESNIVEAU? 

 

 Antal Procent af alle reg. fædre 
(n=26) 

Grundskole 26 100 % 

Forberedende uddannelse 3 5 % 

Gymnasial uddannelse 4 15 % 

Erhvervsuddannelse 5 19 % 

Kortere videregående  0 - 



 

16 

uddannelse 

Mellem lang videregående 

uddannelse 

1 4 % 

Lang videregående uddannelse 1 4 % 

Ingen oplysninger 4 15 % 

 

 

Biologisk fars alder har en betydning for, hvor mange der er registreret med en egentlig uddannelse.  

Biologisk fars alder går ned til 17 år, og kun 5 fædre har gennemført en erhvervsuddannelse på bort-

adoptionstidspunktet.  

Uddannelserne og fædrenes daglige beskæftigelse er meget forskelligartede, men de ligger indenfor IT, 

danser, murer, tjener, ingeniør, smed, mekaniker, butiksassistent og social og sundhedshjælper.  

HVORDAN ER BIOLOGISK FARS HELBRED: 

 

 Antal Procent  

Er sund og rask 20 77 % 

Er psykisk syg 2 8 % 

Er fysisk syg 0 - 

Er stof- eller alkoholmisbruger 3 12 % 

Mangler ressourcer 1 4 % 

I alt 26 100 % 

 

BIOLOGISK FARS FORSØRGELSESGRUNDLAG PÅ BORTADOPTIONSTIDS-PUNKTET: 

 

 Antal Procent af alle(n=26) 

Arbejdsindtægt 9 35 % 

Statens uddannelsesstøtte 1 4 % 

Sygedagpenge/arbejdsløsheds- 

understøttelse 

- - 

Forsørget af forældrene - - 

Kontanthjælp - - 

Førtidspension 3 12 % 

Andet - - 

Ikke oplyst 13 50 % 

 

 

Det er meget sparsomt med oplysninger om forsørgelsesgrundlag for de biologiske fædre.  
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Kun i 26 sager, svarende til 40 %, er der registreret en biologisk far til barnet. 96 %, svarende til 25 

fædre, havde dansk nationalitet, og 4 %, svarende til 1 far, var af anden etnisk oprindelse end dansk. 

 

Set fra barnets perspektiv og ud fra et barns eventuelle senere behov for at søge oplysninger om sin 

biologiske slægt, er det synd, at der ikke er flere fædre, der bliver registreret.  

 

Årsagen til, at de biologiske fædre ikke bliver registreret som far til deres bortadopterede børn, er gan-

ske få, men begrundelserne er blandt andet, at den biologiske mor ikke ved, hvem han er, idet hun 

kun kender fornavnet på manden, eller af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil/tør oplyse identiteten på 

ham.  

 

HAR BIOLOGISK FAR HAFT ØNSKER TIL PLACERING AF BARNET: 

 Antal Procent af alle 

Ja 14 54 % 

Nej 12 46 % 

I alt 26 100 % 

HVILKE ØNSKER HAR BIOLOGISK FAR HAFT? 

DER ER MULIGHED FOR FLERE VALG 

 Antal Procent (n=14) 

Barnet skal adopteres af et ægtepar 9 64 % 

Barnet skal adopteres af en familie med børn 3 

 

21 % 

Barnet skal adopteres af en familie uden børn 3 21 % 

Geografi – by/land 

 

6 43 % 

HVAD ER BIOLOGISK FARS MOTIV FOR BORTADOPTION: 

 

 Magter ikke flere børn 

 Forholdet til barnets mor er afsluttet 

 For ung til at blive far 

 Synes national adoption er en rigtig god idé 

 Er misbruger 

 For umoden til at blive far 

 Har ikke de fornødne ressourcer 

 Kommunen opstillede et ultimatum – bortadoption med eller uden samtykke 

 Enighed med barnets mor 

 Magter ikke barnet alene og støtter derfor op omkring bortadoption 
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Ud fra fars motiv for bortadoptionen kan vi generelt konkludere, at hvis biologisk mor mener, at barnet 

skal bortadopteres, er far som udgangspunkt enig. Der er ingen fædre der har søgt om at få forældre-

myndigheden. De biologiske fædre føler sig også ofte for unge og umodne til at påtage sig forældrerol-

len. 

 

ADOPTANTERNE 

 

I gennemsnit havde adoptanterne stået på ventelisten i 12,6 måneder, da de fik anvist et barn. 

Det observerede minimum er 0 måneder, idet dette er gældende for adoptanter, der er godkendt til 

konkrete børn som for eksempel er søskende til et tidligere adopteret barn. Det observerede maksimum 

er på 60 måneder. 

 

68 % af adoptanterne havde ingen børn i forvejen, da de blev anvist et barn til national adoption.   

25 % af adoptanterne havde tidligere adopteret enten nationalt eller internationalt. 

 

HAR DE ADOPTANTER DER HAR FÅET MATCHET BARN I PERIODEN ANDRE BØRN: 

 

 Antal Procent af alle 

Ja – har tidl. adopteret  

dansk barn 

11 17 % 

Ja – har tidl. adopteret  

udenlandsk barn 

5 8 % 

Ja – har tidligere adopteret 

en søskende 

0 - 

Ja – har biologiske barn/børn/særbørn 5 8 % 

Nej  44 68 % 

I alt 65 100 % 

HAR ADOPTANTERNE UNDER GODKENDELSEN STÅET PÅ VENTELISTE TIL INTERNATIONAL 

ADOPTION? 

 

 Antal Procent af alle 

Ja  4 6 % 

Nej 61 94 % 

I alt 65 100 % 

 

Ovenstående tabel viser, at 4 godkendte par tidligere i forløbet havde stået på venteliste til internatio-

nal adoption, men har valgt at blive overflyttet til den nationale venteliste. 
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Generelt kan det oplyses, at det er muligt at blive overflyttet fra den internationale venteliste til den 

nationale ventelise eller omvendt. Bliver man overflyttet fra den internationale venteliste til den natio-

nale venteliste kræves der et bevis for, at sagen i organisationen er blevet lukket. 

HAR ADOPTANTERNE UDTALT EN HOLDNING TIL ÅBENHED I FORHOLD TIL BIOLOGISKE 

FORÆLDRE FORUD FOR GODKENDELSE ELLER I FORBINDELSE MED MATCHNINGEN: 

 

 Antal Procent af alle 

Har afvist dette 0 - 

Er indstillet på yderligere åbenhed end blot opfølgningsrapporter 4 6 % 

Vil være åbne omkring adoptionen 43 66 % 

Ingen oplysninger herom 18 28 % 

I alt 65 100 % 

 

66 % af adoptanterne vil gerne være åbne omkring adoptionen, hvilket indebærer at de skal udfærdige 

opfølgningsrapporter og bl.a. tale åbent om adoptionen, så dét at være adopteret bliver en ganske na-

turlig ting i barnets liv.  

 
Kun 6 % af adoptanterne er indstillet på yderligere åbenhed end blot opfølgningsrapporter, hvilket be-

tyder, at adoptanterne har givet udtryk for, at de bl.a. gerne vil møde biologisk mor og far, hvis de 

måtte ønske dette på et tidspunkt. De vil støtte barnet i et eventuelt ønske om at opsøge sit biologiske 

ophav.  

ADOPTANTERNES ALDER PÅ MATCHNINGSTIDSPUNKTET: 

 

KVINDER: 

     Minimum                Maximum  Gennemsnit 

2011             29 år 41 år 33,6 år 

2012             29 år                           45 år 35,6 år 

2013             25 år 44 år 36,0 år 

2014             33 år  41 år 36,5 år 

Gennemsnit for alle år             29 år                           42,7 år 35,4 år 

 
 
 
Tabellerne om alder på matchningstidspunktet viser for kvindernes vedkommende, at den gennemsnit-

lige alder er steget med 2,9 år fra 2011 til 2014 og for mændenes vedkommende er den steget med 4 

år i samme periode. 

 

MÆND 
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   Minimum                Maximum Gennemsnit 

2011             29     43 35,5 

2012             31     45 36,2 

2013             28     46 37,9 

2014             34                                   44 39,5 

Gennemsnit for alle år           30,5 år                            44,5 år 37,3 år 

 
 

 

 


