Post Adoption Services (PAS) er den
internationale betegnelse for de mange
forskellige former for vejledning, støtte
og rådgivning, der er henvendt til
adoptivfamilien, efter barnet er hjemtaget.
(citat fra Familiestyrelsens folder om PAS)

Post Adoption Service ( PAS) – et uundværligt led i adoptionsprocessen og en international forpligtelse.
Ved satspuljeforhandlingerne i 2006 blev der afsat 13 mio. kr. til en 4-årig forsøgsperiode med rådgivning af
adoptivfamilier og undervisning af fagpersonale, der beskæftiger sig med adoptivbørn. Forsøget blev evalueret af
Rambøll til at være en ubetinget succes, da forsøgsperioden udløb ultimo 2010.
Et resume af evalueringsrapporten kan læses her:
http://www.familiestyrelsen.dk/uploads/media/PAS_evaluering_resume.pdf
Og den fulde rapport her:
http://www.familiestyrelsen.dk/uploads/media/Evalueringsrapport_PAS_01.pdf

Adoption & Samfund foreslår derfor, at der indføres en permanent PAS-ordning. Adoption & Samfund opfordrer
regeringen til at sætte PAS på finansloven.
På baggrund af de indhøstede erfaringer og Danmarks forpligtelser foreslår Adoption & Samfund, at der etableres
minimum følgende ordning:

1. Åben rådgivning med mulighed for i alt 3 gratis konsultationer pr. adoptivbarn hos psykolog,
psykoterapeut eller læge. Tilbuddet skal gælde indenfor 5 år efter hjemtagelse.
2. Mulighed for visitation fra den åbne rådgivning for adoptivbørn og familier med særlige
behov til i alt 5 gratis konsultationer per barn hos psykolog, psykoterapeut, læge eller anden
relevant fagligt uddannet behandler. Tilbuddet skal gælde indenfor 5 år efter hjemtagelse.
3. Etablering af et nationalt videns- og formidlingscenter vedrørende adoption,
personlighedsudvikling og socialisation i samfund og uddannelse. Centeret skal særligt
generere og formidle viden vedr. adoptivbørns udvikling fra barn til voksen.
Forskningscenteret etableres i tilknytning til relevant forskningsmiljø. Formålet med
forskningscenteret er opsamling af viden og rådgivning der formidles til behandlere,
daginstitutioner og folkeskoler.
Danmark har ved ratificering af Haagerkonventionen i 1997 påtaget sig en international forpligtelse til PAS.
Forpligtelsen i Haagerkonventionen lyder:
Centralmyndighederne skal, enten direkte eller gennem offentlige myndigheder eller behørigt godkendte institutioner
i deres stat, tage alle passende forholdsregler navnlig med henblik på at fremme udviklingen af adoptionsrådgivning
og støtte efter adoptionen i deres respektive stater.
Det er vor klare opfattelse at Danmark endnu ikke overholder denne forpligtelse……
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