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Etablering af et Videns- og Formidlingscenter for Adoption 
Adoption & Samfund arbejder for, at der etableres et Videns- og Formidlingscenter for Adoption i 

Danmark.  

 

Et sådan videnscenter skal sikre en forebyggende adoptionsfaglig indsats i adoptivfamilien, i 

daginstitution og skole. Videnscentret skal også sikre let tilgængelighed til viden, rådgivning og 

behandling i kommunale børne-sager vedr. børn og unge med adoptivbaggrund, samt sikre at 

Danmark lever op til Haagerkonventionens krav vedr. høj etisk og juridisk kvalitet i 

adoptionsformidling således, at Danmark til hver tid fremstår som et attraktivt og troværdigt land at 

samarbejde vedr. adoptionshjælp. 

 

Baggrund 

Grundlæggende og kort sagt, skal en tryg tilknytning mellem et barn og omsorgsgivende voksne 

sikre, at barnets hjerne og nervesystem udvikler sig sundt og robust. Når et barn mister sine 

biologiske forældre brydes denne tilknytning, og risikoen for en tilknytningsforstyrrelse med heraf 

følgende psykiske lidelser som personlighedsforstyrrelser, ADHD-lignende symptomer, angst, 

relationsforstyrrelser, øget kriminel adfærd, sproglige udfordringer m.m. øges. Disse 

udviklingsforstyrrelser er kendt inden for det psykologiske fagområde. Samtidig mangler der dog 

forskning i, hvordan adoption mere præcist kan påvirke et barns, og særligt skolebørns og 

teenageres - men også voksnes liv og læring. 

 

Vi har i Danmark et velfungerende pædagogisk psykologisk rådgivningssystem i alle kommuner, der 

betjener daginstitutioner og skoler.  Det vil derfor med få midler være muligt at implementere en 

forebyggende, behandlende og forskningsbaseret indsats på adoptionsområdet. Dette vil kunne 

støtte adoptivbørns generelle behov for hjælp til at genfinde en tryg barndom, ligesom denne indsats 

vil kunne forebygge de ekstreme, menneskeligt omkostningsfulde og økonomisk dyre anbringelser 

udenfor hjemmet, som vi fx indenfor de sidste år har set med de etiopiske piger Amy og Masho. 

Videnscentrets forankring 

Vi forestiller os etablering af et Videns- og Formidlingscenter for Adoption, der har tæt tilknytning til 

Ankestyrelsens Familieretsafdeling. Her er både det eksisterende PAS-tilbud, og de 

adoptionsforberedende kurser i dag placeret, dvs. her er allerede opbygget en adoptionsfaglig 

ekspertise – men den kommer i dag ikke ud til daginstitutioner, skoler og kommunale 

sagsbehandlere, og har derfor kun behandlende og ikke forebyggende karakter. 

Vi forestiller os, at alle PPR-rådgivninger skal have mindst én medarbejder, der har tilegnet sig 

adoptionsfaglig viden gennem et kursus på Videns- og Formidlingscentret. Vi forestiller os også, at 

alle kommuner har mindst en psykolog, der arbejder med børnesager, som har et adoptionsfagligt 

kursus fra Videns- og Formidlingscentret.   

Vi er i Adoption & Samfund temmelig overbevidste om, at havde Amys og Mashos adoptivforældre 

fået en tilstrækkelig adoptionsfaglig hjælp og rådgivning, havde vi aldrig haft en ”Amy-sag” eller en 

”Masho-sag” med de helt uacceptable menneskelige omkostninger disse har haft og stadig har. Vi 

havde heller ikke haft de dyre udgifter til anbringelser af børnene udenfor deres hjem. 
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Grafisk kan den adoptionsfaglige struktur anskueliggøres således:     

 

 

 

Vi forudsætter at et Videns- og Formidlingscenter for Adoption i første omgang skal placeres på en 

eksisterende institution. Derved vil nogle fysiske rammer allerede være betalt. 

Videns- og Formidlingscenter for Adoption vil som sin primære opgave indsamle viden og 

samarbejde om adoptionsforskning, samt yde rådgivning og undervisning af alle, der har berøring 

med adoption. Sekundært vil centret henvise til relevante rådgivere. 

Centret vil desuden drive en hjemmeside med løbende opdateringer om adoptionsverdenen, links til 

relevante institutioner og fagpersoner. På sigt er det et ønske, at centret varetager selvstændig 

forskning på adoptionsområdet. 

  

Ankestyrelsen 

Adoptionsnævnet 

Familieretsafdelingen 

PPR 

Kompetencecentre  
Skoler 

Daginstitutioner 

Kommuner 

Politikere 
Psykologer og 

sagsbehandlere 

Uddannelse 

Undervisere Studerende 

Videns- og 
Formidlingscenter 

 for Adoption 

Adoptionsforberedende 
kurser 

PAS 

mailto:jens.damkjaer@adoption.dk


Side 3 af 4 

 

 
Adoption & Samfund  

v. formand Jens Damkjær, Vestre Fasanvej 53, 8410 Rønde  
Tlf. 40 83 41 93 - Email: jens.damkjaer@adoption.dk 

Et økonomisk overslag: 

 

Udgifter til etablering og drift 

Udgifter til etablering af Videns- og Formidlingscenter for Adoption ½ år     735.300 kr. 

Drift af et Videns- og Formidlingscenter for Adoption 1 år   3.535.000 kr. 

Udgifter i alt det første 1 ½ år     4.270.300 kr. 

Specifikation af udgifter til etablering 

Kontorlokaler + mødelokale (1. år)         300.000 kr. 

Møblement, IT og teknisk udstyr, tlf., etc.       150.000 kr. 

Rådgivning: Juridisk, revision           60.000 kr. 

Forsikring             50.000 kr. 

Udgifter til mødevirksomhed           75.000 kr. 

Transportudgifter          100.000 kr. 

Udgifter til arbejdsgruppe (3 – 5 personer) i etableringsfasen       200.000 kr. 

Diverse udgifter          100.000 kr. 

Specifikation af udgifter til drift af Videns- og Formidlingscenter år 1 

Løn fast personale (2 ½)      1.800.000 kr. 

Eksterne konsulenter          500.000 kr. 

Drift af kontorer (lys, varme, el, leje af lokaler, etc.) anslået     800.000 kr. 

Revision og anden ekstern rådgivning           60.000 kr. 

Mødevirksomhed            75.000 kr. 

Transport           100.000 kr. 

Deltagelse i konferencer, kurser, netværk, m.v.       200.000 kr. 

 

Indtægtsgivende virksomhed ved Videns- og Formidlingscenter for Adoption 

Det er tanken, at der skal være brugerbetaling af et vist omfang fx. ved kurser eksternt og internt,  

ved køb af ydelser, etc. 

Udviklingen indenfor adoption af udenlandske børn viser en tendens hen mod, at børnene er ældre 

ved hjemtagelsen end tidligere og har særlige behov. Ældre børn betyder børn med en længere 

traumatisk fortid. Særlige behov (special needs børn) betyder brug for øget viden om adoptivbørns 

særlige problemstillinger. 

Derfor skal adoptivforældre og deres familier, børnehavepædagoger, lærere, personale på 

uddannelsesinstitutioner og i klubber for børn og unge, sundhedspersonale og alle der har berøring 

med adoptivbørn have adgang til viden om adoptivbørns særlige vilkår. 

Det må hen over de sidste par års mediedebat være klart, at der ikke blot er brug for status quo i 

forhold til adoptionsfaglig viden og sagsbehandling. Tvært om, der er brug for en øget kvalitet. 

Hvis vi kan sikre større viden om adoption blandt det faglige personale og forebygge lignende 

sager i fremtiden, kan et Videns- og Formidlingscenter for Adoptions næste hvile i sig selv 

økonomisk. 
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Det må være klart, at der ikke blot er en etisk menneskelig gevinst ved at etablere en forebyggende 

indsats gennem PAS og et Videns- og Formidlingscenter for Adoption. Sagt på politikersprog kan det 

formuleres således: 

Fire færre anbringelser af adoptivbørn udenfor hjemmet om året betaler et Videns- og 

Formidlingscenter for Adoption. Endnu færre anbringelser giver overskud i kassen. 

Opsummering af de økonomiske behov ved Adoption & Samfunds forslag.  

 

Område 

 

Finanslov 

2014 

 

Finanslov  

2015 

 

Finanslov  

2016 

 

Post Adoption Service (PAS) for alle 

 

10 mio. kr. 

 

0 mio. kr. 

 

10 mio. kr. 

 

Videns- og Formidlingscenter for Adoption 

 

4,3 mio. kr.    

 

3,5 mio. kr. 

 

3,5 mio. kr. 

 

 

På vegne af Adoption & Samfund 

 

Jens Damkjær, formand 
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