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Før år 2000…

• Gunilla Blücker-Andersson: Fem år efter... På ukendte veje 
uden et gyldigt kort – en undersøgelse af udenlandske 
adoptivbørns tilpasning, en undersøgelse af udenlandske 
adoptivbørn ankommet i 5-12 års alderen. Aalborg, NAS, 
Socialcentrets familieafdeling Nordjyllands Amt. 1983.

• Marianne Cederblad: Det første år... undersøgelse af 
udenlandske adoptivbørns tilpasning i familien - Udenlandske 
adoptivbørn som er kommet til Sverige efter 3 års alderen, 
tilpasningsprocessen det første år. Aalborg, NAS, 
Socialcentrets familieafdeling Nordjyllands Amt. 1982/1983.



… før år 2000

• Mette Rørbech: Mit land er Danmark. København, 
Socialforskningsinstituttet Rapport 89:14. 1989.

• Gerda Skovmand-Madsen & Per Vagn-Hansen: Danske 
adoptioner af børn med eksotisk geografisk og etnisk 
oprindelse - en beskrivelse af forløbet op til, og umiddelbart 
efter, barnets ankomst til Danmark. Aarhus, Socialmedicinsk 
Institut Aarhus Universitet, Rapport nr. 2. 1990.



Forsker- og behandlernetværk



Ph.d.-afhandlinger

• Grethe Theilmann: Pubertal development in internationally 
adopted girls: Epidemiological, clinical and biochemical 
indications of increased risk of precocious puberty due to early 
central activation of the pituitary-gonadal axis. Ph.D. Thesis, 
Copenhagen University, 2006

• Lene Myong Petersen: Adopteret : fortællinger om 
transnational og racialiseret tilblivelse. Ph.d.-afhandling, 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 
2009.



SFI

• Mogens Christoffersen m.fl.: Adoption som indsats. En 
systematisk gennemgang af udenlandske erfaringer. SFI, 
2008. http://adoption.dk/aogssys/wp-
content/uploads/2015/06/0732-Adoption-som-indsats-
SFI.pdf

http://adoption.dk/aogssys/wp-content/uploads/2015/06/0732-Adoption-som-indsats-SFI.pdf


Merete Laubjerg & Birgit Petersson

• Merete Laubjerg & Birgit Petersson: Sundhedsmæssige 
problemer hos adoptivbørn. Ugeskrift for læger 168/41. 
9.oktober 2006.

• Merete Laubjerg & Birgit Petersson: Juvenile delinquency and 
psychiatric contact among adoptees compared to non-
adoptees in Denmark: A nationwide register-based 
comparative study.

• Merete Laubjerg & Birgit Petersson: Greenlandic adoptees’ 
psychiatric inpatient contact. A comparative register-based 
study. Scandinavian Journal of Public Health, 2009; 0: 1–7.



Merete Laubjerg & Birgit Petersson

• Merete Laubjerg, Anne Maj Christensen & Birgit Petersson: 
Psychiatric status among stepchildren and domestic and 
international adoptees in Denmark. A comparative nationwide 
register-based study. Scandinavian Journal of Public Health, 
2009; 37: 604–612.

• Merete Laubjerg & Birgit Petersson: Adoption, psykiske 
lidelser og kriminalitet blandt 15-27 årige. En 
landsomfattende sammenlignelig registerbaseret 
undersøgelse af adopterede og af stedbørn sammenlignet 
med ikke-adopterede i Danmark. Københavns Universitet. 
2011.



Den blå serie

• Dorthe Ilvin: Kommende og nyblevne adoptivforældre. Speciale, 
Institut for Psykologi, Københavns Universitet, 2000.

• Shamila Maria Holmstrøm: Transnational adoption, identitet og 
familie. Speciale. 

• Elisabeth Jensen og Rigmor Heidemann: Udenlandsadopterede 
børn. En anderledes sproglig udvikling. IAAS, Audiologipædi, 
Københavns Universitet, 2005.

• Robert Jonassen: Adoption – fakta, forskning og fremtid. 
• Lene Christensen Kamm: Hvidt som norm. Magisterkonferens-

afhandling i psykolog, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, 1990
• Lars von der Lieth: Overvejelser over den psyko-sociale og kognitive 

udvikling hos adopterede. Artikler om international adoption. IAAS, 
2003.



Den blå serie

• May Britt Skjold: Forandringer i adopteredes fortællinger om 
sig selv. Mødet med biologisk familie. Speciale, Institut for 
Psykologi, Københavns Universitet, 1999 

• Louise Svendsen: De ene stående adopterede. Speciale, 
Institut for Psykologi, Københavns Universitet, 1998.

• Vagn Palle Rasch: Hvilke risikofaktorer og ressourcer må tages 
i betragtning ved en vurdering af mulighederne for at skabe 
en sikker tilknytning mellem et adoptivbarn og 
adoptivforældrene? Speciale, Danmarks Pædagogiske 
Universitet, Aarhus, 2004.





VIVE – rapporter

• Sofie Henze-Pedersen & Rikke Fuglsang Olsen: At vokse op 
som adopteret i Danmark. Rapport. VIVE - Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2017. 
https://pure.sfi.dk/ws/files/967514/At_vokse_op_som_adopt
eret_i_Danmark.pdf.

https://www.sfi.dk/medarbejdere/sofie-henze-pedersen-2274/
https://www.sfi.dk/medarbejdere/rikke-fuglsang-olsen-2302/
https://pure.sfi.dk/ws/files/967514/At_vokse_op_som_adopteret_i_Danmark.pdf


VIVE – notater

• Sofie Henze-Pedersen: Adoption og diskrimination. Oplevet 
diskrimination og mikroaggressioner. Notat. Vive Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2017. 
https://pure.sfi.dk/ws/files/972450/Notat_diskrimination.pdf

• Rikke Fuglsang Olsen: Adopterede i tal. Notat. Vive 2017. 
https://pure.sfi.dk/ws/files/972471/Notat_Adopterede_i_tal.
pdf

• Sofie Henze-Pedersen: Adopteredes familierelationer 
Slægtskab, beslægtelse og forbundethed. Notat Vive 2017. 
https://pure.sfi.dk/ws/files/972495/Notat_familierelationer.p
df

https://pure.sfi.dk/ws/files/972450/Notat_diskrimination.pdf
https://pure.sfi.dk/ws/files/972471/Notat_Adopterede_i_tal.pdf
https://pure.sfi.dk/ws/files/972495/Notat_familierelationer.pdf


AC Børnehjælp

• Undersøgelse om adopteredes trivsel



Institut for sociologi og socialt arbejde. 
Aalborg Universitet

• Inger Glavind Bo & Hanne Warming: Åbenhed i adoption og 
betydningen heraf. Institut for sociologi og socialt arbejde. 
Aalborg Universitet, 2017. (Bestilt af Ankestyrelsen)

• https://ast.dk/publikationer/abenhed-i-
adoption/@@download/publication

https://ast.dk/publikationer/abenhed-i-adoption/@@download/publication


Adoptionsforskning i fremtiden

Input fra salen:

Hvad savner vi?



Forslag til forskning 2018 og frem

• Sprogtilegnelse og betydningen for den kognitive
udvikling og betydningen af, at de adopterede
bliver ældre og har mere sprog ved adoptionen

• Forældre med adopterede med særlige
udfordringer og konsekvenser for familiernes liv, 
børnenes trivsel etc. Afdækning af hvordan det
er gået med adoption af special need børn?

• Hvordan får vi bedst udbredt den 
adoptionsspecifikke viden til dagligdagens fagfolk, 
der møder adoptivfamilier



• Hvilken betydning har det, hvad de voksne (forældre, professionelle 
m.fl.) omkring barnet gør. Altså bør man også se på den kontekst, 
som barnet er en del af, og ikke blot have et individorienteret syn 
med barnet som den identificerede patient. Desuden se på vejen 
frem til det sted, hvor det er i dag.

• Erfaringer efter mødet med biologisk familie? Hvad sker der med 
kontakten efterfølgende?

• Ofte viser kortlægninger det samme gang på gang, så i stedet kunne 
man tilføre ressourcer til mere dybtgående analyser af det, man 
observerer. Finde ud af årsagssammenhænge og de bedste 
støttemuligheder samt bruge ressourcer på udbredelse og 
formidling af den aktuelle viden.

• Barselsperiode i et adoptionsperspektiv


