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Program  
 
Kl. 15.00: Velkomst og præsentation  
 v/Jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund  
 
 Oplæg: Er Danish International Adoption (DIA) kommet godt på vej, og 
 hvad er organisationens vigtigste indsatsområder i 2015?  
 v/Robert Jonasen, direktør for DIA  
 
 Oplæg: Forskning i adoption – Hvordan går det de adopterede børn?  
 v/Mogens Nygaard Christoffersen, seniorforsker hos Det Nationale 
 Forskningscenter for Velfærd (SFI)  
 
Kl. 16.00: Paneldebat med panel bestående af politikere, fagfolk samt formand og 
 ungdomsformand i Adoption & Samfund   
 
Kl. 17.00 Afslutning og tak for i dag  
 v/Jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund  



  

Formålsparagraf  
 

• §2. A & S er en dansk landsforening, hvis formål det er at varetage såvel 
adopteredes og adoptanters som kommende adopteredes og adoptanters 
interesser. 

 
• Stk. 2. A & S skal arbejde for udbredelse af kendskabet til og forståelse for 

adoptionsideen i overensstemmelse med Haagerkonventionen af 29. maj 
1993 under hensyntagen til barnets tarv, således som defineret i FN’s 
erklæring om barnets rettigheder. 

 
• Stk. 3. A & S skal medvirke til adopteredes integration i det danske 

samfund. 
 

• Stk. 4. A & S skal medvirke til forskning, rådgivning og udbredelse af viden 
om adoptionsrelaterede udfordringer, lidelser og sygdomme, psykiske, 
sociale såvel som somatiske. 
 

 



  

Adoptionsdialogens Dag – En dag, hvor vi sætter fokus på at skabe høj juridisk og 
etisk kvalitet i adoptionsformidling hele vejen. 
 
Årets tema: Nyt adoptionssystem i Danmark – hvordan bliver det en succes? 
 
A&S har fået indfriet centrale ønsker som: 
• Det særlige børnetilskud til eneadoptanter 
• PAS fra 0 – 18 år  

 
A&S arbejder også for:  
• Et Videns- og Formidlingscenter for adoption 
• PAS-rådgivning for voksne adopterede 
• Afskaffelse af 26 års-reglen 
• Et tættere og mere respektfuldt  
      mellemfolkeligt samarbejde om adoption 
• Grader af åbne adoptioner 
 

Et nyt adoptionssystem i DK 



  

 

 

• Obligatorisk PAS-rådgivning lige før og lige 
efter hjemtagelse af barnet/børnene 

• PAS-rådgivning frem til adoptivbarnet fylder 
18 år 

• Forsøg med PAS-rådgivning til voksne 
adopterede 

• Sikring af tilgængelig viden for den 
adopterede om den adopteredes opvækst 

• SFI skal igangsætte vidensindsamling og 
relevante undersøgelser på adoptionsområdet 

• VISO (Videns- og 
Specialrådgivningsorganisation på det sociale 
område og i specialundervisningen) indgår 
formelt samarbejde med Ankestyrelsen vedr. 
adoptionsfaglig viden 
 

 

Et nyt adoptionssystem i DK 



  

 

 

• Statsligt tilskud til drift af de 
adoptionsformidlende bureauer. Der 
afsættes samlet 14,4 mio. kr. i 2015, 13,2 
mio. kr. i 2016, 11,5 mio. kr. i 2017 og 
herefter 8,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem 
til adoptionsområdet 

• Styrket kvalitetssikring, hvor Ankestyrelsen 
skal godkende alle matchninger inden de 
gennemføres 

• Krav om tættere samarbejde mellem 
giverlande og DK. Fx skal udlandsansatte 
på kursus i DK, og der er krav om fast 
afrapportering og uanmeldte besøg fra 
Ankestyrelsen 

• DanAdopt og AC Børnehjælp lægges 
sammen med mulighed for, at der kan 
dannes nye adoptionsformidlende 
organisationer 
 

Et nyt adoptionssystem i DK 



  
Adoptionsdialog 
 
 Hvordan det nye adoptionssystem bliver til en succes?  

Kan man forestille sig, at udviklingen vender fra færre til flere adoptioner, fra 
stigende til faldende gebyrer og fra færre til flere adoptionsansøgere?  
 
En succesfuld virkeliggørelse rejser mange spørgsmål bl.a.: 
• Er der sikret gode rammer for den formidlende organisation i Danmark, som 

gør den bæredygtig?  
• Hvad skal en ny godkendelsesramme for adoptanter indeholde?  
• Hvordan kan den nye PAS-ordning tilgodese barnets og familiens behov for 

rådgivning bedst muligt?  
• Hvordan får vi den nødvendige specialviden bredt ud til de pædagoger, 

lærere og psykologer i kommunerne, som møder adoptivbørn?  
• Hvordan kan opbygning af forskningsmæssig viden bidrage til at forbedre 

adoptionssystemet?  
• Har det nye adoptionssystem potentialet til at gøre Danmark til et 

foregangsland, der er kendt for at sætte barnets bedste i centrum for 
adoption?  



  
Paneldeltagere 
 
• Niels Morre, formand for Kommunalt 

Ansatte Psykologers Sektion  
• Kristian Bennedsen, næstformand i SIND  
• Niels Peter Rygaard, Cand. Psych.  
• Ole Steen Nielsen, chef for Nationalt 

Videncenter for Inklusion og Eksklusion  
• Robert Jonasen, direktør for Danish 

International Adoption  
• Ina D. Dygaard, ungdomsformand i 

Adoption & Samfund  
• Jens Damkjær, formand for Adoption & 

Samfund  
 

NB! På grund af valget, meldte politikerne Orla 
Hav, Karina Adsbøl, og Karin Nødgaard fra! 


