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Resultaterne af ADOPTION o9 SAMFUNDS arbejde
med at ændre reglerne ved adoption begynder nu så

småt at vise sig. Et par familier har meddelt, at deres
tilfælde har fået en positiv afgorelse. I det ene tilfæl-
de har en familie, der sidste år fik et lille barn, mod-
taget deres godkendelse til en dreng på 7 år, der bliver
det tredie adoptivbarn i familien og ældst af f lokken.
Faderen er i dette tilfælde fyldt 43 år. I det andet til-
fælde har en familie med to biologiske børn med stor
aldersspredning, det mindste er spædt, fået godken-
delse til et barn, der er midt imellem aldersmæssigt
set.

Det er glædeligt at nogle større børn får mulighed for
at blive adopteret i danske hjem. Der findes mange

større børn, der helt afgjort skulle have chancen for
at få et hjem ligeså vel som de helt små.

Men de skulle vel helst være ønskebørn og ikke børn
man får, fordi man ikke kan få andre?
Adoption af større børn, et emne vi har behandlet iet
par numre af ADOPTION og SAMFUND, er jo ikke
så enkel en sag endda. Mange af disse børn trænger
måske netop til at komme i en familie, hvor de bliver
ældst og får størst opmærksomhed i en tid, fremfor
med det samme at blive storebror eller storesøster til
små konkurrenter. Det er ikke til at vide, hvorledes
det større barn vil opleve kulturskiftet og indlevelsen
ien dansk familie, og hvilke krav det vil stilletil for-
ældrene.
Hvis de godkendende myndigheder anser erfaring med

spædbørn som en erfaring, der umiddelbart kan over-
føres til et større barn, kan man nok tvivle på rigtig-
heden heraf. Men familierne kan have erfaring med

børn, som de har haft på nært hold, families, venners
og naboers børn, der er nået op på det nye barns al-

der, således at de ved, hvilken udvikling barnet er gået

igennem. Sådanne oplevelser har mange adoptivfor-
ældre, der venter deres første barn iøvrigt også.

Vi mener, at adoption af større børn skal finde sted

ligesåvel som adoption af små børn. Der ser ikke ud

til at være store tilpasningsproblemer med de større

ba,rn, når familierne har kræfter til at gå igang med

opgaven. Disse kræfter har man måske netop, når

man ingen børn har, når man er villig til at imøde-
komme barnets behov på det niveau, det står på ved

overf lytningen og i tilpasningsfasen.
Det ville være dejligt, om familierne kunne få en for-
nemmelse af, at det er ligeså dejligt og rigt at adopte-
re et større barn som et mindre barn.
Der går sjældent mere fra een, end man får. Et barn

med et udenlandsk sprog, udenlandske manerer m.m.,
der i tillid til een giver slip på hele sin baggrund og

fortid, er vel noget af det mest gribende man kan op-

leve?

Bornholms Amt:

Gerda Skovmand Madsen



NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN.
Nyt f ra bdrnekommissionen.

Fra bornekommissionens side foreligger der nu en betænkning
om barselsorlov som det første konkrete resultat siden dens
nedsættelse.
Betænkningen er et resultat fra et fællesudvalg, nedsat af
b6rnekommissionen og ligestillingsrådet i 1977. Opgaven var,
at udarbejde et forslag vedrørende foranstaltninger til sikring
af den fOdende kvinde og barnet og til fremme af forældrenes
muligheder for selv at yde deres mindste børn støtte og om-
sorg.
Det følgende forslag er ment som et tilbud til alle forældre, alt-
så en ret som de kan gøre brug af, hvis de ønsker det, men ikke
nødvendigvis en pligt, som de skal gøre brug af.

MOR

FAR

8 uger før fødslen
1 3 uger efter fødslen (restitutionsperioden)
13 uger efter fødslen (tidlig omsorg)

13 uger efter fødslen (tidlig omsorg)

MOR eller FAR 8 uger (sen omsorg) indtil barnets 9. år ved
flytninger, skolegang. kriser m.v.

10 - 13 uger (ved barnets sygdom)

Gælder også adoption.

Dette skematiske f orslag kan kommenteres med f 6lgende
punkter:
1. En orlovsperiode i slutningen af graviditeten på indtil 8

uger.
2. En restitutionsperiode for moderen på 13 uger efter

fødslen.
3. En tidlig omsorgsperiode for moderen på 13 uger. Ad-

gangen kan ikke overføres til faderen. Om placering, se

under pkt. 14.
4. En tidlig omsorgsperiode for faderen på 13 uger,adgan-

gen kan ikke overføres til moderen. Se ligeledes under
pkt.14.

5. En sen omsorgsperiode på 8 uger, som forældrene, een af
dem, kan placere efter skøn og barnets behov indtil bar-
net er fyldt 9 år.

6. Adgang til fravær for forældrene i forbindelse med bar-
.. . nets sygdom, indtil det fyldte 9. år. Rammerne er lagt til' 10 dage pr. år for forældre med 1 barn og 15 dage om

året for 2bfin.
7. Tidlig og sen omsorgsorlov og fravær i forbindelse med

barnets sygdom følger barnet og udnyttes af den der bor
sammen med barnet og reelt passer det.

8. Den reelt enlige forsørger har adgang til at udnytte den
fulde omsorgsperiode.

9. Adoptanter har fra det tidspunkt, de modtager barnet,
og indtil det er fyldt 9 år, adgang til orlov i en periode,
der svarer til den tidlige og sene omsorgsperiode, altså i

13 + 13 +8 uger. Som andre forældre har de adgang til
fravær i forbindelse med barnets sygdom.

10. Periodernes længde er ens for personer med dagpenge-
givende l6nindtægt og for personer med dagpengegiven-
de anden erhvervsindtægt, herunder medhjælpende hu-
struer. Den gældende ordning for forsikrede husmØdre
bibeholdes.

1 1. En arbejdsgiver kan ikke opsige en medarbejder på grund
af graviditet, eller fordi vedkommende vil udnytte adgan-
gen til graviditets-, restitutions- eller omsorgsorlov.

12. Orlovsperioderne afbryder ikke anciennitetserhvervelsen.
13. Optjent ret til ferie og til feriegodtgørelse kan overføres

til det følgende ferieår.
14. Om placeringen af moderens og faderens tidlige omsorgs-

periode er anført, at der er enighed i udvalget om, at dis-
se perioder skal være samlede. Et flertal mener. at det
bør overlades til forældrenes eget skøn, hvorledes de
indbyrdes placerer perioderne. Et medlem mener, at mo-
derens tidlige omsorgsperiode skal placeres i forlæng'
else af restitutionsperioden. Et flertal mener, at oP til
4 uger af faderens tidlige omsorgsperiode på 13 uger
kan placeres umiddelbart efter fødslen. Et medlem me-
ner, at 4 uger skal placeres på dette tidspunkt, og at de

resterende 9 uger af faderens tidlige omsorgsorlov skal
placeres i forlængelse af moderens tidlige omsorgsorlov.

15. Graviditets-, restitutions- og tidlig omsorgsorlov, også fa-
derens, kan efter flertallets opfattelse tages som deltids-
orlov, dog med den begrænsning, der ligger i, at den tid-
lige omsorgsorlov skal falde inden for barnets 1. leveår.
Et mindretal, 3 medlemmer, mener, at hele orloven skal
tages som heltidsorlov.

16. Udvalget mener, at der under graviditetsorlov og ved fra-
vær i forbindelse med borns sygdom skal ydes en kom-
pensatlon, som svarer til sygedagpenge, det vil sige op til

. 90% med en maksimumsgrænse. Vedr. restitutionsperio-
den, tidlig omsorgsorlov og sen omsorgsorlov går flertal-
let ind for 100% kompensation med samme maksimums-
grænse som for sygedagpenge. 1 medlem går ind for g0%

kompensation med maksimumsgrænse som for sygedag-
penge.

Forslaget indebærer betydelig forbedring i forhold til de nuvæ-
rende orlovsordninger, hvor eksempelvis mange kvinder kun
har 4 ugers orlov i forbindelse med graviditet og fødsel, og ofte
er det de socialt svagest stillede, der også her har den korteste
orlov.
Endvidere indebærer forslaget den nytænkning. at også barnets
far får mulighed for at tage sig af barnet på et meget afg6rende
tidspunkt i familiens liv - i lighed med moderen.
Baggrunden herfor er naturligvis. at en stadigt stigende del af
kvinderne i den fødedygtige alder bliver erhvervsaktive og lige-
som mændene ønsker at tage del i samf undslivet.
Gennem dette forslag er der hermed skabt et grundlag for en
lovgivning, der indebærer en holdningsændring i forhold til
fordelingen af opgaver og ansvar i forbindelse med familiefor-
øgelsen og i forhold til at også faderen kan tage sig af barnet,
når det er kommet ind i familien. Kønsrollerne vil også ændres
hermed.
Hvorledes vil det gå med dette udvalgsarbejde, når det frem-
sættes i folketinget, er helt uvist på dette tidspunkt.
Det er dog værd at notere sig, i forbindelse med udvalgsarbej-
det, at Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentant forlod fæl-
lesudvalget, med den generelle begrundelse, at udvalgets opga-
ver var for omfattende og for komplicerede i forhold til den
tid, der var afsat til arbejdet.
At det naturligvis hænger sammen med, at udvalget anlagde
den holdning at man gennem lovgivningen må sikre den orlovs-
berettigede kvinde en retmæssig tilknytning til arbejdsmarked-
et efter endt orlov, således at hun ikke afskediges på grund af
graviditet (adoption), kan der vel ikke herske nogen tvivl om.
Ligeledes er de udvidede orlovsforslag selvom der kan lremlø-
res gode grunde hertil både med hensyn til kvindens helbred og
til barnets trivsel - ændringer. som der f ra arbejdsgiverside, vil
blive protesteret imod.
Når dette fremsynede udvalgsarbejde fremsættes i folketinget,
vil det blive den politiske stillingtagen til det der, som vil være
afgørende for, hvilke dele heraf, der bliver udmøntet idet en-
delige lovforslag.

Elisabeth Pedersen.

rF

HB har tilskrevet Finansministeriet, Amtsrådsforeningen og

Kommunernes Landsforening om at disse tre arbejdsgiverpar-
ter vil drage omsorg for, at adoptanter i de af disse tre organi-
sationer forhandlede overenskomster ikke diskrimineres ved'
rørende barselsorlov i forhold til biologiske forældre.
Finansministeriets lØnnings- og pensionsdepartement har sva'
ret følgende:
"l den anledning skal man udtale, at finansministeriet ikke er

i stand til at afgive konkrete tilsagn vedrprende kommende af'
talefornyelser og overenskomstforhandlinger, og at man i øv'
rigt er af den opfattelse, at krav som det af Adoption og Srm-
f und anførte må fremføres af de forhandlingsberettigede orga'
n isationer".



Am,tsrådsforeningens lønudvalg har svaret f0lgende:
"l denne anledning skal man meddele, at Amtsrådsforeningen i

forbindelse med indgåelse af en aftale af 30. september 1977
med Kommunale Tjenestemænds Udvalg, der er Amtsrådsfor-
eningens forhandlingsmodpart på det amtskommunale tjene-
stemandsområde, vedrørende tjenestemænds adgang til fravær
fra tjenesten under svangerskab og fødsel har aftalt, at der i

forbindelse med adoption vil kunne ydes tjenestemænd tjene-
stefrihed uden løn i indtil 3 måneder, når ansøgning herom er
begrundet i et af adoptionsmyndighederne herom stillet krav.
Et eksemplar af aftalen vedlægges til orientering med den be-
mærkning, at spørgsmålet om tjenestefrihed under svanger-
skab, fødsel eller adoption i henhold til de amtskommunale
tjenestemandsregulativer forhandles mellem Amtsrådsforenin-
gen og de f orha nd I ingsberettigede tjenestemandsorganisationer
repræsenteret gennem Kommunale Tjenestemænds udvalg,
c/o HK, H.C. Andersens Boulevard 43, 1553 København V".
Fra Kommunernes Landsforening har vi endnu ikke modtaget
noget svar.

Vi agter at gå videre med vor opfordring til de forhandlingsbe-
rettigede organisationer.

Studiekreds.
HB arbejder for tiden i samarbejde med lokalforeningen i

Nordjyllands Amt på tilrettelæggelse af en studiekreds der
forhåbentlig kan gennemf6res i vinterhalvåret i et af oplys-
ningsforbundenes regi'er.
Studiekredsen skal gå over 1 0 aftener og det foreløbige kursus-
program er fplgende:
1. lntroduktion. lnformation om studiekredsen. Diskussi-

on om studieplanen. Præsentation af deltagere.
2. At adoptere - de forskellige muligheder. Hvornår begynd-

te man at adoptere udenlandske børn?
Hvem kan formidle adoption i Danmark?
Alternative muligheder for adoption.
Anden informationskilde (Adoption og Samfund).

3. Motiv til at adoptere. Diskussion om forskellige moti-
. ver til at adoptere og til overhovedet at have børn.

,' 4. Hvordan går man igang med at adoptere?
Forunders0gelse.
Økonomiske spørgsmå1.
Juridiske spørgsmå1.

5. Adoptionsansogningsskema.
Tanker om antal, køn, hjemland, alder.

6. Barnløshed.
Medicinske og psykologiske aspekter.

7 . Barnets første tid i hjemmet.
Praktiske råd. Diskussion om de almindelige problemer
ved ankomsten og den første tid i hjemmet.

8. Barnet.
Funderinger om barnets baggrund, identitet og dertil h0-
rende problemer.

L Børneproblemer.
Diskussion om bekymringer og problemer, der kan opstå
før, under og efter adoption.

10. Studiekredsafslutning.
Sammenfatning og evaluering.

Det er tanken, når programmet er gennemprøvet, at tilbyde
det til samtlige lokalforeninger med tilhørende materialer.

Pjece.
HB har udarbejdet en pjece: ANONYM ADOPTION - HVOR-
DAN? Manuskriptet er sendt til Komlteen for Sundhedsoplys-
ning som forhåbentlig vil trykke det.

Lokalforeni ngerne.
30. september afhotder HB i Nyborg mØde med lokalfore-
n i ngsbestyre I serne.

Lokalforeningen for 56nderjyllands og Bibe Amter:
Marlies Hansen, Bække v. Vejen
Jørgen Simonsen, Vojens
Birgit Sandholdt, Hoptrup
Tage Lau, Toftlund
Greta Jepsen, Genner v. Aabenraa
Birgittå og John Yardy, Guderup/Als

Fyns lokalforening.

Der indkaldes herved til generalforsamling i lokalforeningen af
Adoption og Samfund.
Sted : Jernbanegades Skole, Odense.

Tid: Den 19. september kl. 19.30.
Dagsorden vil blive udsendt til medlemmerne.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

05-389218
04-5421 42
04-575659
04-831646
04-698846
04-458680

* Adoptionskursus 1978 -gl7 -1517 1978

Adoptionskurset på Nørgaards Hojskole i Bjerringbro
var i år slået sammen med et familiekursus og et kur'
sus for familier med astma- og allergilidelser.

Programmet var: meget varieret og spændte fra slægts-
forskning til besøg på Tvind-skolerne, fra kønsrolle-
problematik til "den industrialiserede gris", fra besø9
på Asger Jorn-museet i Silkeborg til dramatik, yoga
og vejrtrækningsøvelser, kludeklip, batik og oliema-
ling. Om morgenen var der gymnastik, løb i skoven og

travetur langs Gudenåen ved solopgang.
Der var arrangeret fisketure, bagefter kunne man
krydre og røge fangsten, og hvis den ikke slog til kun'
ne køkkenet give et tilskud af forskellige af havets go-
der, der behandledes og senere serveredes ved aftens-
bordet-
Børnene havde deres specielle program, som forældre-
ne kunne deltage i, omfattende lege, sang og musik,
male-, ler- og værkstedsarbejde, besøg i Fårvang mini-
zoo, bondegårdsbesøg, Delfinshow på Ulstrup slot og
ridetime i ridehallen.
Adoptanterne udtrykte ønske om at være sammen
med f lere adoptivfamilier end de få, der var tilstede i

år, ligesom en enkel familie, der havde været på kur-
set for 2 år siden, havde håbet at træffe nogle af dette
års deltager.e. lngen af kursisterne var dog ved afslut-
ningen interesserede i kursus udelukkende for adop-
tivfamilier, men syntes om at familierne blev blande-
de. De fandt også, at det gav et videre perspektiv og

undervisningstilbudene blev langt mere varierede.
(Dette var dog nok lidt af en efterrationalisering, for
der var tydeligt nok skuffelse at mærke i starten over,
at så få havde meldt sig).
Det største problem var nok, at der var meget lidt tid
sat af til at forældre og børn kunne være sammen,
men her kunne man også forsvare arrangementet fra
deltagerside. Foraeldrene var ikke tvunget til at delta-
ge i undervisningen hele dagen og kunne også melde
sig til børnearrangementerne eller holde helt fri sam'
men med børnene. Det var således helt op til den en-
kelte familie, hvor meget man ønskede at være sam-
men.
Endelig nævnede f lere familier, at de til daglig var me-
get sammen med børnene og iøvrigt havde tre ugers
ferie, således at denne del af ferien kunne forældrenesFormanden.



ønsker pricriteres højest
børnenes.

og i den øvrige del af ferien

Gerda Skovmand Madsen

Fra "Att adoptera" nummer 211978.

Adoptionscentrum's b@rn og forældre.
I fjor kom der 606 børn til Sverige gennem AC. Fordelingen
piger og drenge var jævn. De fleste børn kom fra Latinameri.
ka, 160 f ra Sydasien og næsten alle øvrige fra Østasien.
44O al børnene var mellem et og to år. Mange af de familier
som fik et spædbarn var villige til at tage imod et barn op til
tre år gammelt. (Børnenes hjemlande stiller ofte krav om at
adoptivforældrene skal være parat til at tage imod et barn
mellem et og tre år).
Af de ca. 4000 ventende familier i AC's register var det kun et
hundrede-tal der var parat til at tage imod et barn som var fire
år eller mere. Men antallet af ældre børn som søger forældre
gennem AC er Oget med 20% i forhold til året forinden og den-
ne udvikling ser ud til at fortsætte.
Mellem 22 og 35 måneder ventede forældrene på sit/sine bprn.
De som kunne rejse ud og hente sit barn havde i almindelighed
et halvt års kortere ventetid. Følgende familier måtte vente
længst:
De som allerede havde 2 eller f lere børn.
De som ville bestemme barnets køn.
Hvis en eller begge ægtefæller havde været gift tidligere.
Hvis ægtefællerne havde været gift i mindre end 2 år.
Hvis der fandtes uægteskabelige børn eller børn fra et tidligere
ægteskab.
Hvis man fandtes opf6rt i rikspolisregistret.
Hvis ægtefællerne var mere end 40 år og ønskede et lille barn.
Enlige (helt umuligt hvis man desuden ønskede et lille barn).
De som ikke var gift (i øjeblikket findes der intet land der ac-
cepterer samlevende).

I psen

SUNDHEDSPLEJERSKEKONSULENTER FOB FAMILIER
MED BøRN MED LÆBE.GANESPALTE.

'Efter møder og forhandling med interesserede parter etablered-
es den 1 .4.1977 en ordning ved Taleinstituttet i Arhus, hvoref-
ter der svarende til ordningen øst for Storebælt tilbydes særlig
vejledning ved sundhedsplejerske for familier med b6rn med
læbeganespalte.
Konsulenterne er syv sundhedsplejersker, en i hvert amt vest
for Storebælt, dog således, at sundhedsplejersken i Sønderjyl-
lands amt også betjener Ribe amt. Alle har grunduddannelse
som sygeplejerske med mindst to års praktisk arbejde med så-
vel raske som syge børn. Derefter har konsulenterne den et-
årige teoretiske uddannelse til sundhedsplejerske på Danmarks
sygeplejehøjskole ved Aarhus universitet. Alle har flere års er-
faring i sundhedsplejerskearbejdet omfattende spædbørn, små-
børn og skolebørn. I sommeren 1977 har sundhedsplejerskerne
været på et to ugers kursus på henholdsvis Diakonissestiftelsen
og Taleinstituttet i Hellerup og Risskov. Foruden at fungere
som konsulenter for Taleinstituttet arbejder de som sundheds-
plejersker i deres respektive kommuner.
Ordningen er prØvekørt i næsten et år. Alle nyfødte med læbe-
og/eller ganespalte får besøg af konsulenterne snarest efter
fødslen. Endvidere får alle børn med ganespalte besøg af kon-
sulenterne ca. to måneder før operationen i 22 måneders al-
deren. Sundhedsplejersken er kun konsulent for hjemmet for
så vidt angår barnets handicap. Den almindelige sundhedspleje
varetages af den stedlige sundhedsplejerske.
I samarbejde med konsulenterne indarbejdes endvidere bespg
af talepædagog i barnets andet leveår.
De allerede indarbejdede rutinemæssige undersøgelser på Tale-
instituttet i tre- og fem-års alderen fortsætter som hidtil.
Liste over sundhedsplelerskerne :

Fyns amt: Sara Orby (09) 43 12 28.
Sønderiyllands og Ribe amter: Jytte Gregersen (04) 62 36 50.
Vejle amt: Annagrethe Pedersen (05) 66 10 75.
Ringkgbing amt: Esther Kjær (07) 37 17 50.

Århus amt: Sterna Gilbe (06) 27 10 02.
Viborg amt: Hanne Johannessen (07) 52 21 44.
Nordjyllands amt: Annelise Strange-M6ller (08) 82 28 48.
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BarnlØshedsproblemati kken, forskel lige årsager.

Fra INFORMATION og DEBAT, udg.af Århus Uni-
versitet: Turner's sygdom, etc.

Fra KVINDER, nr.20, juli 1978:

Det er ikke blot et spørgsmål om BØRN - IKKE
BØRN, om at ville eller ikke ville have børn, men også
om at kunne eller ikke kunne få børn.
Fra andre lande, især fra Sydeuropa og USA, indløber
alarmerende bulletiner om, at kvinder og mænd arbej-
der i så sikkerheds- og sundhedsfarlige miljøer, at
kvinderne ikke kan blive gravide og/eller ikke kan
gennemføre en graviditet.
Her refereres eksempler fra Seveso, hvor udslip af gif -

tigt dioxin medførte et stort antal aborter, en lignen-
de ulykke i Sverige medførte ligeledes et antal abor-
ter. At nogle arbejdspladser i Danmark er så farlige
for kvinder, at graviditeter afsluttes med abort, har
ikke resulteret i, at sikkerheden øges på disse arbejds-
pladser.
Et lægehold fra Kvindegruppen kritiserer derfor
skarpt en landsomfattende undersøgelse af arbejdstil-
synet, af virksomheder, der arbejder med organiske
opløsningsmidler (midler, der benyttes i trykfarver,
lim, i lakker og i rensemidler). Disse midler er nært
beslægtede med de midler, man anvender på hospi-
taler, og det var kendt, at narkosesygeplejersker og
kvindelige narkoselæger havde forøget hyppighed af
aborter og for tidligt fødte børn. Det medførte øge-
de sikkerhedsforanstaltninger på hospitalerne, men
ikke i industrien. Uden tilstrækkeligt kendskab til
problemet, udfærdigede man i huj og hast et spørge-
skema, som via de lokale arbejdstilsynskredse skulle
sendes ud til de virksomheder, der anvender opløs-
ningsmidler. Mange af skemaerne er blevet udfyldt
af mandlige sikkerhedsrepræsentanter. Mange kvin-
der ved formentlig ikke, at de stoffer, de arbejder
med til daglig, kan være årsag til abort, for tidlig fød-
sel eller dødf ødsel.
Først og f remmest er det kritisabelt, at undersøgelsen
ikke er videnskabelig og grundig. For det andet er det
et spørgsmål om oplysning på arbejdspladserne.
Man må kunne kræve, at arbejderne gøres opmærk-
som på den risiko og selv afgør, om de vil arbejde på

disse arbejdspladser. Endvidere oplyses i artikel, at
der er visse stoffer, som medfører, at de kvinder, de
mandlige arbejdere gør gravide, får hyppigere ufrivil-
lige aborter og døde børn.
Det betyder igen, at vort arbejde i ADOPTION og

SAMFUND udvides. For vi skal ikke alene arbejde
for, at man får lov at adoptere, når man af en påvi-
selig grund ikke kan få børn, og naturligvis også, når
vi af en samfundsskabt årsag er ude af stand til at få
børn, men vi skal også arbe;de Tor at så få kvinder og

mænd som muligt udsættes for miljøpåvirkninger, der
hindrer dem i at få de børn, de ønsker.

Gerda Skovmand Madsen



ADOPTIONSKURSER

Da jeg med mellemrum hører om familier, der plan-
lægger deltagelse i adoptionskursus "engang", fami-
lier, der åbenbart betragter adoptionskurser som no-
get tilbagevendende, og da jeg også har mødt deltage-
re fra de tidligere års kurser, der ytrede ønske om at
mødes med kursisterne fra de tidligere år, kunne jeg

tænke mig at få en meningstilkendegivelse om interes-
sen for et kursus i 1979. I årviste der sig kun ringe in-
teresse. Det kan dels skyldes, at Adoption Center og
DanAdopt ikke er blevet bedt om at sende invitatio-
ner ud, således at kun få adoptanter er blevet gjort
bekendt med kurset, dels at Adoption og Samfund
arrangerer møder, kurser o.m.m., så behovet er svind-
ende.

Da der ligger et stort forarbejde i tilrettelæggelsen af
et sådant kursus, og da der også er mange, der ønsker
at komme på familiekurserne på Nørgaards Højskole,
vil jeg gerne herigennem bede om en tilkendegivelse
fra personer, der påtænker at deltage i 1979. Viser in-
teressen sig så at være minimal, kan jeg med god sam-
vittighed holde en pause.

Men er man derimod interesseret, kunne interessen
måske også give sig udslag i en tilkendegivelse af em-
ner, indhold, arrangementer, som man kunne ønske
sig i forbindelse med afholdelse af et sådant kursus.

Så skriv venligst til mig.

Gerda Skovmand Madsen

P.S. Prisen i år var 650 kr. for voksne på dobbeltvae-
relse og 500 kr. for børn under 14 år.
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Turner's syndrom
Joltautct Nicltcn, Helmttb N1-
borg og Gtdrua Døbl:
Tsrtcr't qndrottc. A prlcltia-
tric-ptlcbological td1 of 4)
uomet uitb Tsrncr't qtdroø:e,
corzparcd uitb tbcir ittcr øtd
uoøen uitb'normal åaryo4pc,
groutb rctardation atd pimary
øonnonboca

I bogcn præscntcrcs cn omfatrendc un-
dersøgclsc rf den kropslige, psykiatriskc,

psykologiske og socielc udvikling hos pi-
gcr mcd Turncr's syndrom. Dissc pigcr
manglcr hclt cller delvis ct rf de to kvin-
dclige kønskromosomcr, dc iåkaldtc X.
tromosomer. Dc bliver sjældcnt over l5J
cm højc som volsnc, og kun ganskc cn-

keltc ffu mcnstruetion og dcrmcd mulig-
hed for at få børn. I undcrsøgclscn sam-

mcnligncs Turncr-pigcrnc mcd dercs ss-

suc og mcd cn gruppc pigcr. dcr som

Turncr.pigcrnc var vælstrctardcrcdc og

hcllcr ikkc hevdc spontanc mcnstruatio-
neri mcn dog normrl kønskromosom-

konstitution.
Dcn lavc højdc og øvrigc scnc fysiskc

udvikling vistc sig ofte ar værc psykisk

bclestcndc undcr opvækstcn, Pigcr med
Turncr's syndrom bør dcrfor bchandles

korwrrigt mbd vækststimulcrcnde hor-
rnon (oxrndrolon)-og først dcrcftcr mcd

kønshormon (østrogcn/gcstagen) for at
frcmme udviklingcn ef dc srdvanligc
kvindeligc formcr samt frcmkdde mcn-
struation. Dct frcmhævcs i bogen, rt dct
er vigtigt, at dc to formcr for hormonbc.
handling sættcs ind pl dct rigtige tids-
punkt mcd korrekt dosis og bchendlings-

varighed.

Dcr fendtcs ingcn vrscntlige forskclle

mcllcm kvindcr mcd Turncr's syndrom

og dcrcs søstrc mcd hcnsyn til uddennel.
se og bcskæftigclse. Dcn følclscsmæsigc

strbilitet hos kvindcr mcd Turncr's syn-

drom syncs bcmærkclscsværdig høj. Ved

undcrsøgclsen fendt man imidlcrtid, at

dct mcd hcnblik pl den psykiskc udvik-
ling cr mcget vigtigt at fonldrc til piger

mcd Turncr's syndrom undglr overbc-

skyttclsc og wærtimod gør, hvad dc kan,

for at stimulcrc dissc pigcr til sclvstæn-

dighcd og i dct hclc tagct altid forholdc

sig til dcm i'rclation til aldcr og psykisk

udvikling og ikkc, som dct oftc cr tilfrl-
det, i rclation til højdcn, dcr fra buncrl.
dcrcn liggcr bctydcligt undcr højdcn for
jævnaldrcndc. Dcr cr el mulig grund til
et opfordrc forældrc til pigcr mcd Tur.
ncr's syndrom til at gørc cn særlig indsats

for undcr opvrlatcn psykologisk og soci.

elt rt forsagc rt stimulcrc disc pigcr ril
sclvstændighcd i rclation ti.l aldcrcn og

ikkc, som dit oftc cr rilfældct, i rclarion

til den rcduccrede kropshøjdc.

Vcd undcrsøgclscn fandt man, at dct
cr mcgcr vigtigr, at piger mcd Turner,s
syndrom frr omkring puberteten ffu en
god, rcalistisk og omfattcnde oplysning
om alle forhold vedrørcndc dcrcs udvik-
lingsforløb. Det frcmhævcs, at dct cr af
stor bctydning, rt kvindcr mcd Turncr's
syndrom får oplysning om, at de på
trods af, at dc sædvanligvis ikkc ffu mcn.
struationcr og ml hormonbchandles for
et få udvikling ef brystcr og kvindcligc
formcr. cr normele kvinder på allc områ-
dcr, også mcd hensyn til at opol normale
seksuelle forhold, gifte sig og adoptcrc
børn. Der ficmhævcs i bogcn, at kvinder
mcd Turncr's syndrom sædvanligvis cr
godc mødrc, og et der er vigtigt, at adop-
tionsmyndighcdcrnc informercs om, at
kromosomr&igclscn og dcn rnenglcndc
udvikling af rggesrokkcoc samt dcn
ncdsattc højdc, som fiodcs hos disc
kvindcr, på ingcn mldc ml værc falto-
rcr, dcr ncdsættcr mulighcdcn for at
blivc godkcndr som edoptivmødrc.

Dcn gcncrcllc konklusion ef undcr-
søgclscrnc cr, rt rnanglcndc kønskromo-

sommatcrielc hos kvindcr med Turncr's
syndrom på vissc områdcr påvirkcr dcrcs

lcgcmligc og psykiske udvikling, udcn et

dctte dog vcd smmenligoing mcd dcrcs

søstrc synes at hevc nogcn hæmmcndc
indflydclsc pl dcrcs udfoldelscsmulighc.
der i elmindclighcd.
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Den 11. juni havde lokalf oreningen i Viborg og Ring-
kobing amter indbudt til sammenkomst for medlem-
mer og interesserede i Jesperhus Blomsterpark.

På trods af vejrgudernes lidet venlige indstilling må vi
sige, at arrangementet forlob planmæssigt. Formålet
var tra vor side, at vi, både born og voksne, skulle
lære hinanden en smule at kende, og få snakket sam-
nren. Douglas Henderson fra Hovedbestyrelsen var
også inviteret og besvarede sporgsnrål og orienterede
om hovedbestyrelsens arbejde i øjeblikket.
Der var mødt 23 voksne og 18 born og vi håber i

fremtiden, at kunne lave lignende arrangementer,
dog nok et sted, hvor vi kan være os selv lidt mere.
Har nogle et forslag, horer vi gerne f ra Jer.

Lokalbestyrelsen i Viborg Amt.



HEDIri ollset


