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1. INDLEDNING 
 

Siden 2009 har Adoptionsnævnet foretaget en statistisk opgørelse over udviklingen i 

adoptanternes alder ved godkendelse og hjemtagelse, samt børnenes alder på 

hjemtagelsestidspunktet. Hensigten med dette løbende tilsyn er at belyse udviklin-

gen og de eventuelle forandringer, der finder sted fra år til år, set i sammenhæng 

med den øvrige udvikling på det internationale adoptionsområde.  

 

Nævnets sekretariat har i 2011 modtaget oplysninger vedrørende alle de, der i 2010 

hjemtog barn fra udlandet gennem AC Børnehjælp eller DanAdopt.  

 

I 2010 indhentede sekretariatet tilsvarende oplysninger vedrørende alle hjemtagel-

ser i 2009. I 2009 var nævnets rapport om udviklingen i alder og ventetider dog 

baseret på punktvise nedslag i de pågældende perioder (2004-2008), og dermed 

omfangsmæsigt ikke er baseret på det samme datagrundlag, som oplysningerne 

vedrørende adoptionerne i 2009 og 2010. De konklusioner, der drages i denne rap-

port vedrørende udviklingen siden 2004, skal derfor læses med det forbehold, at 

oplysningerne vedrørende 2004-2008 er baseret på data, der omfangsmæssigt ikke 

er tilsvarende de data, der vedrører 2009 og 2010.   

2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF BØRN 
 

Internationale analyser af udviklingen i den internationale adoptionsformidling viser, 

at feltet de seneste år har været præget af misforholdet mellem et stigende antal 

adoptionsansøgere og et faldende antal af børn til international adoption. Globalt set 

set steg antallet af internationale adoptioner i perioden 1998-2004, men begyndte 

at aftage efter 2004, hvor omfanget af internationale adoptioner nåede sit højde-

punkt. Omkring 45.000 børn blev adopteret internationalt i 2004, mens det tilsva-

rende antal adoptioner i 2009 var omkring 28.000.   

 

Gennem de sidste 15 år har det dog været de samme lande, der har modtaget flest 

adoptivbørn (USA, Frankrig, Spanien og Italien).1  Dog viser opgørelser fra 2009, at 

USA siden 2004 har reduceret antallet af internationale adoptioner med 44 %, mens 

Frankrig har oplevet en nedgang på 26 %. hvilket formentlig er en udvikling tæt 

knyttet til ophøret med adoptioner fra Guatemala og Vietnam. Til sammenligning 

har Italien siden 2004 oplevet en fremgang på 17 %.2 

 

Som det ses i tabellen på næste side, er den internationale adoptionsformidling i 

perioden 2004-2009 til Danmark reduceret i samme omfang som i Frankrig. Antallet 

af børn, adopteret internationalt af danske adoptanter, er faldet med 20 % fra 2004 

til 2010.  

 
1 Kilde: ChildONEurope 
2 Kilde: ISS 
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ANTALLET AF INTERNATIONALE ADOPTIONER I DANMARK 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AC Børnehjælp 356 389 290 265 226 275 242 

DanAdopt 171 197 158 164 169 222 177 

I alt  527 586 448 429 395 497 419 

3. TID FRA GODKENDELSE TIL HJEMTAGELSE 
 

Den gennemsnitlige ventetid for alle danske ansøgere, der i 2010 adopterede inter-

nationalt, var 2 år og 10 måneder fra adoptanterne blev godkendt, til de kunne 

hjemtage barnet. Ventetiden er således gennemsnitligt steget med 8 måneder fra 

2009 til 2010 

 

Langt flere adoptanter ventede i 2010 mere end 36 måneder fra godkendelsen til 

hjemtagelsen end de foregående år. Denne udvikling har siden 2004 været tiltagen-

de. Hvor ingen ansøgerpar i tallene for 2004-2005 ventede mere end 36 måneder, 

ventede 22 % i 2009 mere end 36 måneder og 40 % udgjorde den tilsvarende andel 

i 2010.  

GENNEMSNITLIG VENTETID I MÅNEDER 

 2004-2005 2007-2008 2009 2010 

Par 18 måneder 24 måneder 26 måneder 33 måneder 

Enlige 20 måneder 25 måneder 24 måneder 40 måneder 

Alle adoptanter 18 måneder 25 måneder 26 måneder 34 måneder 

VENTETIDER OPDELT PÅ ADOPTANT-TYPE 

 2004-2005 

 

2007-2008 2009 2010 

 Par Enlige Par Enlige Par Enlige Par Enlige 

0-6  

måneder 

1 %  

 

0 2 % 0 1 % 3 % 2 % 0 

7-12  

måneder 

29 % 

 

5 % 4 % 0 11 % 27 % 6% 6% 

13-18  

måneder 

28 % 

 

26 % 17 % 11 % 19 % 8 % 12% 0 

19-24  

måneder 

19 % 

 

47 % 37 % 28 % 19 % 13 % 18% 16% 

25-36  

måneder 

20 % 

 

21 % 29 % 50 % 27 % 32 % 22% 25% 

Over 36 må-

neder 

3 % 

 

0 12 % 11 % 22 % 17 % 40% 53% 

Gennemsnitlig ven-

tetid var i 2010 2 år 

og 10 måneder 
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I alt  

100 % 

(n=277) 

100 % 

(n=19) 

100 % 

(n=164) 

100 % 

(n=18) 

100% 

(n=409) 

100 % 

(n=71) 

100% 

(n=375) 

100% 

(n=32) 

 

4. ADOPTANTERNES ALDER VED GODKEN-

DELSE OG HJEMTAGELSE 
 

Den gennemsnitlige alder på godkendelsestidspunktet for alle de adoptivforældre, 

der i 2010 adopterede internationalt, var 36,7 år. Gennesnitsalderen er tilsynela-

dende faldet med 0,2 år siden 2009, hvor gennemsnitsalderen for alle adoptanter 

var 36,9 år. Gennemsnitsalderen er faldet mest for alle kvindelige adoptanter fra 

36,7 år i 2009 til 36,2 år i 2010.  De enlige adoptanters alder er dog steget lidt med 

0,7 år fra 2009 til 2010, men faldet med 1,7 år fra 2004. 

 

Gennemsnitsalderen ved hjemtagelsen er steget med nogle måneder i perioden 

2004-2010, hvilket er medført af den øgede ventetid.  

 

Der ses samtidig en tendens til, at procentvist flere adoptanter er over 45 år, når de 

hjemtager barnet. I 2004-2005 var 6 % af adoptanterne 45 år eller derover. I 2010 

var den tilsvarende procentdel steget til 17 %. 14 % af alle adoptanter var i 2010 

under 35 år, mens den tilsvarende procentdel i 2009 var 39 %.  

ADOPTANTERNES ALDER PÅ GODKENDELSESTIDSPUNKTET 

 2004-2005  2007-2008 2009 2010 

Alle mænd  37,7 år 36,8 år 37,2 37,3 

Alle kvinder  37,2 år 37,4 år 36,7              36,2 

Alle ikke-enlige kvinder 36,9 år 37,1 år 36,1 36,2 

Enlige  41,7 år 39,6 år 39,3 40,0 

Alle adoptanter  37,7 år 37,1 år 36,9 36,7 

ADOPTANTERNES ALDER VED HJEMTAGELSE 

 2004-2005  2007-2008  2009 2010 

Alle mænd  39,5 år 38,6 år 39,3 39,9 

Alle kvinder  38,8 år 39,2 år 38,4 39,5 

Alle ikke-enlige kvinder 38,4 år 38,9 år 38,3 39,2 

Enlige  43,3 år 41,8 år 41,3 43,1 

Alle adoptanter  39,1 år 38,8 år 38,8 39,7 

17 % af adoptan-

terne var 45 år eller 

ældre da de modtog 

barnet 
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ADOPTANTERNES ALDER VED HJEMTAGELSE – KUMULERET PROCENT 

 

5. BARNETS ALDER VED HJEMTAGELSEN 
 

På hjemtagelsestidspunktet var den gennemsnitlige alder for de børn, der i 2010 

blev hjemtaget af danske adoptanter via international adoption, 1 år og 9 måneder, 

hvilket er en stigning siden 2009, hvor børnenes gennemsnitsalder på hjemtagelses-

tidspunktet var 1 år og 5 måneder. I tallene for 2007-2008 og 2004-2005 var det 

tilsvarende gennemsnit henholdsvis 1 år og 7 måneder og 1 år og 6 måneder.  

 

Det fremgår af tabellen nedenfor, at der er sket en betydelig forskydning siden 

2004, hvor flere og flere børn indtil 2009 var under 1 år ved hjemtagelsen. I 2010 

var over halvdelen af børnene mellem 1 og 2 år gamle (58 %), mens det tilsvarende 

procenttal i 2009 var 26 %. Samtidig var kun 4 % af børnene i 2010 under 1 år 

gamle ved hjemtagelsen, mens 50 % havde den tilsvarende alder i 2009.  

 

Endvidere er procentdelen af børn, der var 3 år eller derover ved hjemtagelsen, ste-

get fra 15 % i 2009 til 21 % i 2010.  

 

Børnene var i gen-

nemsnit 1 år og 9 

måneder ved hjem-

tagelsen 
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6. ALDERSFORSKEL MELLEM ADOPTANT OG 

BARN 
 

Gennemsnitligt set er aldersforskellen mellem barn og adoptant på hjemtagelses-

tidspunktet steget nogle måneder siden 2004. Alle adoptanater venter således 0,5 

år længere i 2010 end i 2004-2009. Ventetiden er steget mest for enlige kvinder, 

hvor ventetiden siden 2004 næsten er øget med knap 2 år. 

GENNEMSNITLIG ALDERSFORSKEL MELLEM ADOPTANT OG BARN 

 2004-2005  2007-2008  2009 2010 

Alle mænd  38 år 37,1 år 37,8 år 38,3 år 

Alle kvinder  37 år 37,8 år 37,1 år 37,8 år 

Alle ikke-enlige kvinder 37 år 37,5 år 36,7 år 37,5 år 

Enlige  40,5 år 40 år 39,4 år 41,2 år 

Alle adoptanter  37,6 år 37,5 år 37,5 år 38,0 år 
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7. SAMMENFATNING 
 

Siden 2004 er ventetiden fra godkendelse til hjemtagelse steget fra 1½ år til knap 3 

år, og langt flere ansøgere venter i dag mere end 3 år fra de er godkendt, før de 

kan hjemtage et barn.  

 

Samtidig er adoptanterne gennemsnitligt set 1 år yngre, når de godkendes til at 

adoptere, end tidligere. Den øgede ventetid har dog medført, at adoptanterne er 

ældre ved hjemtagelsen. Mest markant ses denne udvikling blandt enlige adoptan-

ter, der som gruppe har oplevet en større forlængelse af deres ventetid end de, der 

adopterer som par. Langt flere adoptanter er i dag over 45 år, når de hjemtager 

barnet. Andelen af adoptanter, der er 50 år eller mere ved hjemtagelsen, er dog 

ikke steget i samme grad.  

 

Sideløbende med den øgede ventetid, er børnene gennemsnitligt set også ældre ved 

hjemtagelsen end tidligere. I 2010 skete der desuden et brud med den udvikling, 

der umiddelbart har fundet sted siden 2004, hvor flere og flere børn var under 1 år 

ved hjemtagelsen. Ganske få børn var i 2010 under 1 år ved hjemtagelsen. Dog er 

udviklingen med flere og flere børn over 2 år ved hjemtagelsen fortsat siden 2004.  

 

Aldersforskellen mellem barn og adoptant er således steget siden 2004, hvilket er 

en udvikling, der har fundet sted, på trods af at ansøgerne er blevet et år yngre ved 

godkendelsen.  


