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INDLEDNING 

 
Adoptionnævnet har i 2011 foretaget en intern undersøgelse af de nationale adoptioner, der 

har været gennemført i perioden 2008-2010. Undersøgelsen er sket som led i nævnets for-

pligtelse til at indsamle og formidle viden på adoptionsområdet og med det formål at bidrage 

til at give et billede af en række aspekter ved de nationale adoptioner.  

  

Godkendte adoptanter kan vælge at adoptere enten gennem national adoption eller gennem 

international adoption. De nationale adoptioner har siden 1970’ erne udgjort 1-10 % af det 

samlede antal anonyme fremmedadoptioner, der gennemføres årligt i Danmark. De seneste 

10 år har disse adoptioner udgjort 1-5 % af det samlede antal fremmedadoptioner. Ved de 

nationale adoptioner er det Adoptionsnævnet, der udvælger (matcher) en adoptivfamilie til 

et barn, der ønskes bortadopteret. Der arbejdes i Danmark ikke ud fra et ventelistesystem, 

men derimod ud fra en række individuelle kriterier ved udvælgelsen af en familie til et barn, 

der skal bortadopteres. Et barn til bortadoption i Danmark matches således individuelt til de 

adoptanter, der vurderes bedst egnede til at adoptere det pågældende barn blandt de god-

kendte adoptanter på listen.  

  

I den forbindelse har blandt andet følgende forhold betydning:  

 

 Hel- og halvsøskende placeres som udgangspunkt hos samme adoptivfamilie.  

 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 bi-

ologiske forældres.  

 Ansøgerne har indsigt og rummelighed i forhold til barnets eventuelle familiære di-

spositioner for sygdomme eller fysiske og psykiske handicap.  

 Hvis et barn har særlige behov – for eksempel på grund af fysiske eller psykiske for-

hold – vil det have betydning, hvilken familie der skønnes bedst egnet til at imøde-

komme disse behov.  

 

Undersøgelsen omfatter i alt 43 adoptioner. Alle adoptioner har været frivillige, uanset at 

nævnet også har kompetence til at matche børn, der bliver bortadopteret uden samtykke fra 

de biologiske forældre. Muligheden for at bortadoptere helt små børn uden samtykke blev 

dog først indført med virkning fra 1. oktober 2009, og der har endnu ikke været sager, hvor 

nævnet er blevet bedt om at finde en familie til et sådant barn.  

  

Undersøgelsens fokus er at give et overordnet billede af de involverede parter i nationale 

adoptioner, dvs.børnene, de biologiske forældre og adoptanterne.. Som et supplement til 

den statistik, som nævnet årligt publicerer i sin årsberetning, tilstræber denne undersøgelse 
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således at give et lidt nærmere indblik i de personlige forhold, der gør sig gældende omkring 

adoptionerne. Undersøgelsen er udelukkende baseret på en gennemgang af papirerne i de 

adoptionssager, hvor Adoptionsnævnet har formidlet børn til national adoption i årene 2008-

10.   

  

Om proceduren for nævnets behandling af sager om nationale adoptioner henvises til den 

information om nationale adoptioner, der findes på nævnets hjemmeside  

 

 

BØRNENE 
 

Adoptionsnævnet har i perioden 2008-2010 formidlet i alt 44 børn til national adoption, hvor 

af 43 adoptioner indgår i denne undersøgelse. En enkelt adoptionssag er undladt medtaget i 

undersøgelsen, da det ikke var muligt at fremskaffe alle relevante oplysninger. 

 

DE 44 BORTADOPTIONER FORDELER SIG SÅLEDES: 

 

2008 13 børn  

(hvoraf 1 ikke er medtaget) 

2009 15 børn 

2010 16 børn 

  

HVAD ER BARNETS KØN? 

 Respondenter Procent 

Dreng 29 67,4% 

Pige 14 32,6% 

Ialt 43 100% 

FØDSELSOPLYSNINGER:  

Børnenes gestationsalder (graviditetens varighed) var i gennemsnit 38 uger+5 dage, hvilket 

spænder over 31+1 uge til 41+1 uge. 

  

Gestationsalder har dog kun været oplyst i 29 sager. 

 

HVOR I DANMARK KOMMER BØRNENE FRA: 
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Som det fremgår af de to følgende tabeller, er Statsforvaltningen Hovedstaden den statsfor-

valtning med flest børn til national adoption. Statsforvaltningen Hovedstaden står således for 

næsten halvdelen af børnene. Statsforvaltningen Hovedstaden og Statsforvaltningen Syd-

danmark er samtidig de statsforvaltninger med flest familier, der modtager børn til national 

adoption. 

 

 Repondenter Procent 

Statsforvaltningen Hovedstaden 20 46,5% 

Statsforvaltningen Sjælland 2 4,6% 

Statsforvaltningen Syddanmark 7 16,3% 

Statsforvaltningen Midtjylland 8 18,6% 

Statsforvaltningen Nordjylland 6 14,0% 

i alt 43 100,0% 

HVOR KOMMER BØRNENE TIL: 

 Repondenter Procent 

Statsforvaltningen Hovedstaden 11 25,6% 

Statsforvaltningen Sjælland 6 14,0% 

Statsforvaltningen Syddanmark 16 37,1% 

Statsforvaltningen Midtjylland 6 14,0% 

Statsforvaltningen Nordjylland 4 9,3% 

i alt 43 100% 

 

 

Efter adoptionsloven kan et samtykke fra de biologiske forældre til bortadoption af et barn 

tidligst gives 3 måneder efter barnets fødsel. Samtykke kræves alene fra forældremyndig-

hedsindehaveren, og det vil ofte alene være den biologiske mor, der skal give samtykke 

(mens den biologiske far uden del i forældremyndigheden inddrages ved indhentelse af en 

erklæring). I de første 3 måneder har den biologiske mor mulighed for at finde ud af, om 

bortadoption er den rette beslutning. Før hun giver et samtykke til adoption, skal hun efter 

loven modtage vejledning om samtykkets konsekvenser samt om de alternative muligheder 

hun har, hvis hun vælger at beholde barnet.   

 

Som man kan se af nedenstående tabel, blev 26 børn (60,5 %) anbragt i en plejefamilie, 

inden bortadoption kunne ske. 

HVOR VAR BARNET OPHOLDSSTED INDEN BORTADOPTIONEN? 

 Repondenter Procent 

I plejefamilie 26 60,5% 

På institution 17 39,5% 

Hos biologiske forældre 0 0,0% 
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I alt 43 100,0% 

HAR BARNET VÆRET ANVIST TIL ANDRE? 

 Repondenter Procent 

Nej  40 93,0% 

Ja 3 7,0% 

I alt 43 100% 

 

I ovenstående tabel ses det, at 3 børn har været anvist flere gange, hvilket skyldes, at de 

familier, der først fik de pågældende børn i forslag, ikke ønskede at adoptere barnet.  

 

Begrundelsen for dette var bl.a., at adoptanterne på matchningstidspunktet ventede biolo-

gisk barn, at adoptanterne skulle skilles m.v.  

 

Barnet kunne bortadopteres inden for en: 

 Repondenter Procent 

Almen godkendelse 36 83,7% 

Udvidet godkendelse 7 16,3% 

I alt 43 100% 

 

7 af de 43 børn, der er blevet bortadopteret, krævede en udvidet godkendelse, som alle var 

begrundet i forældrenes levevis og/eller barnets helbredstilstand. 

 

I stort set alle 7 sager var det biologisk mors indtagelse af alkohol under graviditeten, der 

gjorde det usikkert, om barnet på et senere tidspunkt ville få særlige vanskeligheder. 

 
 

 

BIOLOGISK MOR 
 

I de gennemgåede sager er den gennemsnitlige alder på den biologiske mor 24 år med et 

spænd fra 14 år til 46 år. 

 

Nedenstående tabel viser, at ca. 35 % af de biologiske mødre, der har besluttet at bortadop-

tere deres børn, har haft behov for rådgivning/psykologhjælp på tidspunktet for bortadoptio-

nen.  
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30 % af mødrene har ikke på bortadoptionstidspunktet haft behov for yderligere støtte eller 

vejledning. 

HAR BIOLOGISK MOR MODTAGET RÅDGIVNING/PSYKOLOGHJÆLP I.F.M. BESLUT-

NING OM BORTADOPTION? 

 Repondenter Procent 

Ja 15 34,9% 

Nej 13 30,2% 

Ikke oplyst 15 34,9% 

I alt 43 100% 

 

I alle bortadoptionssager har biologisk mor givet sit samtykke til bortadoptionen.  

HAR BIOLOGISK MOR GIVET SAMTYKKE TIL BORTADOPTION? 

 Repondenter Procent 

Ja  43 100,0% 

Nej, da biologisk mor ikke havde 

del i forældremyndigheden 

0 0,0% 

Tvangsadoption 0 0,0% 

I alt 43 100,0% 

 

 

Nævnet har i undersøgelsen gerne ville belyse, hvilket uddannelsesniveau de biologiske 

mødre havde på bortadoptionstidspunktet. At der er flere respondenter end bortadoptioner 

skyldes, at nogle biologiske mødre har flere skoleuddannelser bag sig. Under grundskole må 

man antage, at flere end 37 af de 43 mødre har fulgt folkeskolen, men oplysningerne er 

hentet fra akterne i de enkelte adoptionssager.  

HVAD ER BIOLOGISK MORS UDDANNELSESNIVEAU? 

 Repondenter Procent 

Grundskole 37 88,3% 

Forberedende uddannelse 7 16,3% 

Gymnasial uddannelse 14 32,6% 

Erhvervsuddannelse 2 4,7% 

Kortere videregående  

uddannelse 

0 0,0% 

Mellem lang videregående 

uddannelse 

 

1 2,3% 
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Lang videregående uddannelse 0 0,0% 

Mangler oplysninger 5 11,6% 

 

Kun få af de biologiske mødre har afsluttet en uddannelse, hvilket formentlig bl.a. hænger 

sammen med mødrenes alder på bortadoptionstidspunktet. Det er kun i 6 sager ud af de 43, 

at der er registreret en uddannelse. Flere af mødrene går stadig i folkeskole eller er i gang 

med en gymnasial uddannelse. 

BIOLOGISK MORS FORSØRGELSESGRUNDLAG PÅ BORTADOPTIONSTIDSPUNKTET: 

 Repondenter Procent 

Arbejdsindtægt 15 36,6% 

Statens uddannelsesstøtte 11 26,8% 

Sygedagpenge/arbejdsløsheds- 

understøttelse 

1 2,4% 

Forsørget af forældrene 5 12,2% 

Kontanthjælp 7 17,1% 

Førtidspension 2 4,9% 

Andet 0 0,0% 

I kke oplyst 6 9,8% 

 

I forhold til tabellen ovenfor bemærkes, at de biologiske mødre kan være forsørget ved flere 

af svarmulighederne, hvorfor der er flere respondenter end bortadoptioner. 

 

De biologiske mødres etnicitet/oprindelse er for de flestes vedkommende dansk, men ukra-

insk, irsk, japansk, bosnisk, indonesisk, libanesisk, irakisk, marokkansk, nepalesisk er også 

registreret. 

 

Det er statsforvaltningen, der hurtigst muligt bør sikre sig, at barnet kan bortadopteres i 

Danmark. Hvis forældremyndighedsindehaveren f.eks. er udvekslingsstudent eller au pair og 

derfor alene opholder sig midlertidigt i Danmark, vil barnet som udgangspunkt ikke kunne 

bortadopteres ved national adoption. Statsforvaltningen skal så tidligt som muligt i disse sa-

ger – så vidt muligt inden barnets fødsel – forelægge spørgsmålet om domicil for Familiesty-

relsen og orientere forældrene om, at det skal undersøges, om barnet kan bortadopteres i 

Danmark. Hvis styrelsen vurderer, at forældrene ikke har domicil i Danmark, vil styrelsen 

tage kontakt til forældrenes hjemland og bede om en tilladelse til, at barnet bortadopteres 

her i landet, hvis dette umiddelbart vurderes at være den bedste løsning for barnet. 

 

De biologiske mødre har som regel ønsker til de kommende forældre til barnet. Adoptions-

nævnet forsøger ved matchningen at imødekomme så mange af mødrenes ønsker som mu-

ligt. 

HAR BIOLOGISK MOR HAFT ØNSKER TIL DE KOMMENDE FORÆLDRE TIL BARNET: 
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 Repondenter Procent 

Ja  37 86,0% 

Nej 6 14,0% 

Ialt 43 100,0% 

 

Som det ses i tabellen, har de biologiske mødre i 37 sager (86%) haft ønsker til de kom-

mende forældre til deres barn. Foruden et meget stort ønske om, at deres barn kommer til 

et ægtepar (65%), har det for mange også betydning, hvor i landet barnet kommer til at bo, 

samt hvilken religion adoptanterne lever efter. 

 

Helt generelt betyder det meget for de biologiske mødre, at deres barn kommer til en fami-

lie, hvor det vil blive elsket og få de muligheder, som mødrene på bortadoptionstidspunktet 

ikke føler, at de vil kunne give barnet. 

HVILKE ØNSKER HAR BIOLOGISK MOR HAFT? 

 Repondenter Procent 

Barnet skal adopteres af et  

ægtepar 

24 64,9% 

Barnet skal adopteres af en 

enlig 

1 2,7% 

Barnet skal adopteres af en 

familie med børn 

7 18,9% 

Barnet skal adopteres af en 

familie uden børn 

4 10,8% 

Familien må ikke have bio. børn 2 5,4% 

Geografi – by/land 

 

10 27,0% 

Bopæl – hus/lejlighed 1 2,7% 

Samme familie som har adopt. 

søsk. 

2 5,4% 

Adoptanterne skal være færdigud-

dannet 

2 5,4% 

Adoptanterne skal have en sund 

økonomi 

2 5,4% 

Religion 9 24,3% 

Ikke ryger familie 1 2,7% 

Familie med internationalt præg 1 2,7% 

 

 

HVAD ER MOTIVET FOR BORTADOPTION: 

 

De enkelte biologiske mødres motiver for bortadoption har typisk været følgende:  
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 Oplevelsen af at være for ung til at blive forælder, herunder ønske om først at få uddannelse 

 Oplevelsen af ikke at være moden eller klar til at tage sig af et barn 

 Manglende overskud til at tage sig af barnet 

 At man ikke ønsker flere børn i familien 

 At en bortadoption vil give barnet bedre muligheder i opvæksten 

 At den biologiske mors kultur ikke har givet plads til et barn 

 At den biologiske mor ikke har følt sig følelsesmæssigt knyttet til barnet eller haft lyst til at beholde 

barnet 

 

Tabellen nedenfor viser, at alene 14 % af de biologiske mødre har set barnet forud for adop-

tionen, mens barnet har været anbragt på institution eller i plejefamilie.  

 

HAR BIOLOGISK MOR SET BARNET EFTER ANBRINGELSEN PÅ INSTITUTION ELLER I 

PLEJEFAMILIEN? 

 Repondenter Procent 

Ja  6 14,0% 

Nej 24 55,8% 

Ved ikke/ikke oplyst 13 30,2% 

I alt 43 100,0% 

 

 

Via et tidligere fokus i nævnet på behovet for åbenhed i adoptioner, viste en undersøgelse 

fra 2006 blandt de tidligere amtskommunale adoptionssamråd, at ca. 35% af de biologiske 

mødre ønskede øget grad af åbenhed i adoptionen i form af opfølgningsrapporter om barnet. 

Nævnet besluttede bl.a. på den baggrund i 2009 en ny procedure, hvor adoptanter til natio-

nalt adopterede børn skal udarbejde opfølgningsrapporter om børnene hvert 3. år, som ind-

sendes og opbevares i nævnet. De biologiske forældre har mulighed for at bede om at få 

disse rapporter enten løbende eller evt. på et senere tidspunkt i livet.  

 

I de sager, hvor nævnet aktuelt har modtaget opfølgningsrapporter vedrørende bortadopte-

rede børn, har kun ganske få biologiske forældre ønsket rapporten tilsendt. 

 

I 33 % af de undersøgte sager findes ingen oplysninger om, hvordan biologisk mor forholder 

sig til åbenhed. Dette skyldes formentlig, at ca. halvdelen af børnene er bortadopteret før, 

Adoptionsnævnet udsendte sin henstilling af 26. maj 2009 vedrørende udarbejdelse af op-

følgningsrapporter ved national adoption. 

HAR BIOLOGISK MOR ØNSKET NOGEN FORM FOR ÅBENHED I ADOPTIONEN: 

 Repondenter Procent 

Ja - ønsker samvær med barnet 2 4,7% 

Ja – har vedlagt brev/gave/foto til 

barnet 

 

10 23,3% 
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Ja – ønsker tilsendt opfølgnings-

rapporter 

 

15 34,9% 

Ja – har ønsket at adoptivfamilien 

vil støtte barnet til senere kontakt 

1 2,3% 

Nej – ønsker ingen kontakt med 

barnet efter adoptionen 

4 9,3% 

Nej – har ikke tilkendegivet noget 

ønske om åbenhed 

8 18,6% 

Ingen oplysninger 14 32,6% 

 

ER BIOLOGISK MORS ØNSKER OM ÅBENHED I ADOPTIONEN IMØDEKOMMET? 

 Repondenter Procent 

Ja 11 55,0% 

Nej 0 0,0% 

Delvist 2 10,0% 

Ikke endnu 6 30,0% 

Ingen ønsker 1 5,0% 

I alt 20 100,0% 

 

Den biologiske mors helbred kan have betydning ved  vurderingen af hvilken familie, der vil 

være bedst egnet til at adoptere det pågældende barn. I 84 % af sagerne er biologisk mor 

sund og rask, hvilket betyder, at de fleste børn bliver bortadopteret inden for en almen god-

kendelse. 

HVORDAN ER BIOLOGISK MORS HELBRED: 

 Repondenter Procent 

Er sund og rask 36 83,7% 

Er psykisk syg 1 2,3% 

Er fysisk syg 1 2,3% 

Er stof- eller alkoholmisbruger 5 11,6% 

Har modtaget lægeordineret medi-

cin under graviditeten 

1 2,3% 

Begrænsede ressourcer 3 6,9% 

BIOLOGISK FAR 



 

 

 NATIONALE ADOPTIONER  13 

 

Den gennemsnitlige alder på de biologiske fædre er 27 år med et spænd på på 16 år til 41 

år. 

ER DER REGISTRERET EN FAR TIL BARNET: 

 Repondenter Procent 

Ja 18 41,9% 

Nej 25 58,1% 

I alt 43 100,0% 

HAR FAR VÆRET INDDRAGET I ADOPTIONSPROCESSEN? 

 Repondenter Procent 

Ja 18 41,9% 

Nej 25 58,1% 

I alt 43 100,0% 

 

ER DER FORETAGET DNA TEST M.H.P. FADERSKAB? 

 Repondenter Procent 

Ja  4 9,5% 

Nej 39 90,5% 

I alt 43 100,0% 

HAR FAR UNDERSKREVET SAMTYKKE/ERKLÆRING? 

 Repondenter Procent 

Samtykke - § 7 4   9,3% 

Erklæring - § 13 14 32,6% 

Nej 25 58,1% 

I alt 43 100,0% 

HVOR ER FADERSKABSSAGEN AFSLUTTET? 

 Repondenter Procent 

I statsforvaltningen 37 86,0% 

I retten 6 14,0% 

I alt 43 100,0% 

HVAD ER BIOLOGISK FARS UDDANNELSESNIVEAU? 
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 Repondenter Procent 

Grundskole 13 72,2% 

Forberedende uddannelse 7 38,98% 

Gymnasial uddannelse 2 11,1% 

Erhvervsuddannelse 2 11,1% 

Kortere videregående  

Uddannelse 

0 0,0% 

Mellem lang videregående 

uddannelse 

 

0 0,0% 

Lang videregående uddannelse 0 0,0% 

Ingen oplysninger 6 14,0% 

 

De biologiske fædres alder har igen her betydning for, hvor mange der er registreret med en 

afsluttet uddannelse. De biologiske fædres alder går ned til 16 år, og kun 5 fædre har afslut-

tet en uddannelse på bortadoptionstidspunktet.  

HVORDAN ER BIOLOGISK FARS HELBRED: 

 Repondenter Procent 

Er sund og rask 36 83,7% 

Er psykisk syg 1 2,3% 

Er fysisk syg 1 2,3% 

Er stof- eller alkoholmisbruger 5 11,6% 

Ingen oplysninger 3 6,9% 

BIOLOGISK FARS FORSØRGELSESGRUNDLAG PÅ BORTADOPTIONSTIDS-PUNKTET: 

 Repondenter Procent 

Arbejdsindtægt 8                    44,4% 

Statens uddannelsesstøtte 1 5,6% 

Sygedagpenge/arbejdsløsheds- 

Understøttelse 

0 0,0% 

Forsørget af forældrene 0 0,0% 

Kontanthjælp 0 0,0% 

Førtidspension 1 5,8% 

Andet 0 0,0% 

Ved ikke/ikke oplyst 8 44,4% 

 

 

Oplysningsgrundlaget i sagerne for så vidt angår de biologiske fædre har været relativt spar-

somt, hvilket harmonerer dårligt med hensynet til barnets mulighed for senere at søge bag-

grundsoplysninger om sine oprindelige forældre.  
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89% af de fædre, der har været involveret i adoptionssagerne, har været af dansk oprindel-

se, mens 11% var af anden etnisk oprindelse end dansk. 

HAR BIOLOGISK FAR HAFT ØNSKER TIL PLACERING AF BARNET: 

 Repondenter Procent 

Ja 6 33,3% 

Nej 7 38,9% 

Ved ikke 5 27,8% 

I alt 18 100,0% 

 

HVILKE ØNSKER HAR BIOLOGISK FAR HAFT? 

 Repondenter Procent 

Barnet skal adopteres af et  

Ægtepar 

5 83,3% 

Barnet skal adopteres af en 

Enlig 

0 0,0% 

Barnet skal adopteres af en 

familie med børn 

0 0,0% 

Barnet skal adopteres af en 

familie uden børn 

0 0,0% 

Familien må ikke have bio. Børn 0 0,0% 

Geografi – by/land 

 

                      2 33,3% 

Familie med internationalt præg 1 16,7% 

Religion 2 33,3% 

Veluddannede 1 16,7% 

Gode økonomiske forhold                       1 16,7% 

 

HVAD ER BIOLOGISK FARS MOTIV FOR BORTADOPTION: 

 

De biologiske fædres motiv for at ville bortadoptere barnet, eller være indforstået med de 

biologiske mødres ønske herom, har typisk været følgende:  

 

 At de biologiske fædre føler sig for unge og umodne eller for gamle til at blive forældre  

 At de biologiske fædre ikke har overskud til flere børn. 

 At de biologiske fædre ikke føler sig klar eller modne nok til at blive forældre 

 At de biologiske fædre er enige i morens ønske 
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Ingen af de biologiske fædre har søgt om at få forældremyndigheden over barnet for selv at 

beholde det.  

 

ER BIOLOGISK FARS ØNSKER OM ÅBENHED I ADOPTIONEN IMØDEKOMMET? 

 

 Repondenter Procent 

Ja  3 16,7% 

Nej 0 0,0% 

Delvist 0 0,0% 

Ingen ønsker 15 83,3% 

I alt 18 100,0% 

 

 

ADOPTANTERNE 

ADOPTANTERNES VENTETID FØR MATCHNING MED ET BARN:  

 

I de gennemgåede sager havde adoptanterne i gennemsnit stået på den nationale venteliste 

i 7,17 måneder på det tidspunkt, hvor de fik anvist et barn. 

 

Det observerede minimum er 0 måneder, der gælder for adoptanter, der er godkendt til en 

konkret søskende til et tidligere adopteret barn. Det observerede maksimum er på 25 måne-

der. 

 

56% af adoptanterne havde ingen børn i forvejen, da de fik anvist et barn til national adop-

tion, mens 26% af adoptanterne tidligere havde adopteret et barn ved national adoption.  

HAR ADOPTANTERNE ANDRE BØRN: 

 Repondenter Procent 

Ja – har tidl. adopteret  

dansk barn 

11 25,6% 

Ja – har tidl. adopteret  

udenlandsk barn 

0 0,0% 

Ja – har tidligere adopteret 

en søskende 

3 7,0% 

Ja – har biologiske 

barn/børn/særbørn 

5 11,6% 
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Nej  24 55,8% 

I alt 43 100,0% 

HAR ADOPTANTERNE TIDLIGERE UNDER GODKENDELSEN STÅET PÅ VENTELISTE 

TIL INTERNATIONAL ADOPTION? 

 Repondenter Procent 

Ja  2  4,7% 

Nej 41 95,3% 

I alt 43 100,0% 

HAR NÆVNET PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT MODTAGET OPFØLGNINGSRAP-

PORT(ER) FRA STATSFORVALTNINGEN: 

 Repondenter Procent 

Ja  14 35,0% 

Nej 29 65,0% 

I alt 43 100,0% 

 

Ovenstående tabel viser, at Adoptionsnævnet i 29 (65 %) sager ikke har modtaget opfølg-

ningsrapporter på nuværende tidspunkt. Dette skal sammenholdes med, at ca. halvdelen af 

børnene er matchet, før Adoptionsnævnet udsendte henstilling af 26. maj 2009 om udarbej-

delse af opfølgningsrapporter ved national adoption.  

HAR ADOPTANTERNE UDTALT EN HOLDNING TIL ÅBENHED I FORHOLD TIL BIOLO-

GISKE FORÆLDRE FORUD FOR GODKENDELSE ELLER I FORBINDELSE MED MATCH-

NINGEN: 

 Repondenter Procent 

Har afvist dette 0 0,0% 

Er indstillet på yderl. åbenhed end 

blot opfølgningsrapporter 

10 23,3% 

Ingen oplysninger herom 13 30,2% 

Ikke adspurgt 2   4,7% 

Vil være åbne omkring  

adoptionen 

18 41,8% 

I alt 43 100,0% 

 

42 % af adoptanterne har tilkendegivet at ville være åbne omkring adoptionen, hvilket aktu-

elt indebærer at udarbejde opfølgningsrapporter og bl.a. tale åbent om adoptionen til barnet, 

så det at være adopteret bliver en ganske naturlig ting i barnets liv.  
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23 % af adoptanterne er indstillet på yderligere åbenhed end blot opfølgningsrapporter, hvil-

ket betyder, at adoptanterne har givet udtryk for, at de bl.a. gerne vil møde de biologiske 

forældre, hvis de måtte ønske dette på et tidspunkt. Herudover er det tilkendegivet, at 

adoptanterne vil støtte barnet i et eventuelt ønske om at opsøge sit biologiske ophav, og at 

adoptanterne ikke vil have noget imod at sende foto til de biologiske forældre. 

ADOPTANTERNES ALDER PÅ MATCHNINGSTIDSPUNKTET: 

 

 Kvindens alder på matchningstidspunktet var i gennemsnit 34 år med et spænd fra 26 år 

til 43 år. 

 

 Mandens alder på matchningstidspunktet var i gennemsnit 35 år med et spænd fra 28 år 

til 45 år. 

 

ORDFORKLARING 
 

 Almen godkendelse  

Er den mest almindelige godkendelse. Ansøgere, der har en almen godkendelse, er god-

kendt til et barn i alderen 0-36 måneder uden væsentlige kendte fysiske eller psykiske 

problemer.  

 

 Udvidet godkendelse 

En godkendelse, som ligger uden for den almene godkendelse, dvs. en godkendelse til at 

adoptere et ældre barn, søskende eller et barn, som på grund af kendte fysiske eller psy-

kiske helbredsmæssige forhold må anses for særligt ressourcekrævende.    

 

Hvis et barn i forslag falder uden for ansøgernes godkendelse, og ansøgerne ønsker at få 

godkendelsen udvidet til at omfatte barnet, er det samrådet, som skal tage stilling til, om 

en sådan ansøgning kan imødekommes.  

 

 Matchning 

En matchning finder sted, når Adoptionsnævnet bringer et konkret barn i forslag til en 

ansøger eller et ansøgerpar, der er godkendt til at adoptere.  

 

 Ligger matchningforslaget inden for ansøgerens godkendelsesramme, orienteres ansøge-

ren om barnet, og ansøgeren skal tilkendegive, om barnet ønskes adopteret. 

  

 Ligger matchningforslaget uden for ansøgerens godkendelse, skal ansøgeren gøres be-

kendt med, at forslaget vurderes at ligge uden for godkendelsen, og at ansøgeren har 

mulighed for at søge om at få udvidet sin godkendelse til at omfatte det konkrete barn. 

Erklærer ansøgeren, at vedkommende ønsker at ansøge om dette, forelægges dette 

spørgsmål samrådet.  
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