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Forsiden: 

Emilie på 5 år på vej til sin første skoledag i 
børnehaveklasse. Storebror Silas på 7 skal i 

2. klasse. Begge er født i Korea.

Adoption har 
en fremtid!

Denne sommer har været præget af nogle kedelige me-
diehistorier, hvor der bl.a. har været rejst alvorlig kritik af 
adoptionsområdet, ikke mindst har AC Børnehjælp været 
skydeskive. Danmarks Radio har været uhørt aggressive, 
mindst én familie er blevet dybt rystet, og AC Børnehjælp 
har nu indklaget DR for Pressenævnet.

Også Adoption & Samfund blev forsøgt brugt eller mis-
brugt, idet man forvanskede vore udtalelser. Et konkret ek-
sempel var, da jeg udtalte, at jeg naturligvis ikke kunne ude-
lukke, at der muligvis kunne fi ndes fl ere sager, som den der 
blev oprullet af DR aftenen forinden. Det blev så i TV Avi-
sen til, at jeg skulle have sagt, at man kun har set toppen af 
isbjerget! Ikke just korrekt citeret. Det var ikke mindst der-
for vigtigt at gå i morgen TV sammen med familieminister 
Carina Christensen og appellere til, at vi alle holdt hove-
det koldt, således at sagen kunne afdækkes uden panikag-
tige reaktioner.

Hovedbestyrelsen overvejede at klage over DR, men har 
valgt ikke at bruge vore ressourcer på det. Vi får se, om AC 
Børnehjælp får noget ud af deres klage.

Det er stærkt beklageligt, at en god sag, nemlig adoption, 
udstilles som bundkorrupt.

Det er også stærkt beklageligt, at man kan læse udtalel-
ser fra kendte personer og organisationer på børneområ-
det om, at adoption bør være en nødløsning, da det ikke er 
til gavn for barnet!

Mildest talt rystende udtalelser. Det siger sig selv, at jeg 
er lodret uenig. Hovedtanken bag adoption er jo netop, at 
adoption skal være til gavn for barnet. At postulere, at det 
som udgangspunkt næppe er til gavn for barnet, og at det 
ville have det bedre ved at blive på børnehjemmet, er sim-
pelthen så langt ude, at det burde få konsekvenser.

Jeg tænker på, hvordan alle, der har berøring med adop-
tion, har det med disse beskyldninger. Alle adoptanter 
og adopterede stiller sig selv og hinanden nogle alvorlige 
spørgsmål.  Der opstod således mange spørgsmål i kølvan-
det på indslaget, og især børn fra det pågældende land og 
deres forældre måtte have deres tro på rigtigt og forkert 
op til revision.

Det er vigtigt, at vi alle har tillid til, at adoption til Dan-
mark foregår på et korrekt etisk og moralsk grundlag. Vi 
må kunne have tillid til, at begge de formidlende organi-
sationer arbejder sådan. Vi bevarer troen og tilliden samti-
dig med, at vi ikke er så naive at tro, at der ikke rundt om 
i verden foregår ting, der nok ikke tåler dagens lys. Vi må 
stole på, men også arbejde på, at de regler og de tilsyn, der 
gælder for de danske organisationer, forhindrer at sådan-
ne sager opstår.

Michael Paaske
Landsformand



Hvilken betydning lader 
du adoptionen have i dit 
liv og din familie?
Adoptivfamilier risikerer, 
præcis som alle andre fa-
milier at stå over for pro-
blemer i dagligdagen, som 
kræver hjælp udefra for at 
blive tacklet. 
Inspireret af forskellige 
kurser og konferencer om 
narrativ terapi samt de 
børn, unge og forældre 
jeg ser i min daglige pri-
vate praksis, ønsker jeg 
her at dele nogle af mine 
tanker med jer.

af Louise Svendsen, medlem af Hovedbe-
styrelsen, Adoption & Samfunds rådgiv-
ningskoordinator samt autoriseret psyko-
log og specialist i børnepsykologi

Adoptivfamilier risikerer, præcis 
som alle andre familier at stå over-
for problemer i dagligdagen, som 
kræver hjælpe udefra for at bli-
ve tacklet. Ikke sjældent, er en al-
mindelig tanke i familien: at pro-
blemet måske skyldes adoptionen. 
Denne tanke, eller gæst om man vil, 
kan få temmelig meget indfl ydelse 
og det ofte med god grund – men 
gæsten kan ikke gøre det alene, vi 
skal også være villige til at lade gæ-
sten få indfl ydelse! For hvad vil det 
egentlig sige, at noget skyldes adop-
tionen? På hvilken måde forestiller 
vi os, at adoptionen har betydning? 
Hvad er det, vi mener ikke er gået 
som det skulle, grundet adoptio-
nen? Hvad synes vi, der skulle have 
været mere af? Hvilken forskel vil-
le det have gjort, hvis det ikke var 
på grund af adoptionen? Hvad er 
det for nogle værdier, vi lægger vægt 

på hver især, som vi ikke mener, er 
imødekommet på grund af adopti-
onen? Og hvilken handlemulighe-
der lader det os tilbage med, hvor 
vi står i dag?

Adoptionen – en magtfuld gæst
At se på adoptionen, eller gæsten, 
udefra, kan fortælle os lidt om, hvad 
det egentlig er for en magtfuld gæst, 
vi har inviteret indenfor i vores liv. 
Det giver os ligeledes lejlighed til at 
vurdere, om vi nu også synes, at de 
konsekvenser, der følger af gæstens 
tilstedeværelse, er rimelige – kon-
kret i det daglige liv såvel som set i 
lyset af det liv, vi ønsker at leve.

I vores afdækning og undersøgel-
se af gæsten, vil det ofte være na-
turligt at skue tilbage på dennes hi-
storie. For hvad ved vi egentlig om 
denne, dens baggrund, tilblivelsen 
og hvorledes det hele så spændte af, 
da familieforøgelsen endelig skulle 
fi nde sted? Hvad er det for en for-
tælling, vi har bygget op i familien? 
Hvilken betydning tillægger vi de 
enkelte elementer? Og ikke mindst, 
hvorfor netop denne vinkling – for 
som vi alle ved, rummer enhver be-
givenhed kimen til rigtigt mange, 
og ofte meget forskellige, histori-
er.

Et eksempel
Lad os tage et eksempel, nemlig 
Sofi e. Sofi e er adopteret fra Indi-
en. Ifølge nogle billeder fra børne-
hjemmet og beretninger fra dan-
skere, der havde været dernede i 
samme periode som Sofi e boede 
der, var personalet ikke særligt op-
mærksomme på børnene og deres 
behov. De var fortravlede, underbe-
mandende og måtte ofte lade bør-
nene vente eller tage sig af hinan-
den, så godt de nu kunne. Sofi e er 

meget mørk i huden, og det er jo al-
mindeligt kendt, at det er de mørke 
børn, der er de mest uønskede; nor-
men foreskriver, at man helst skal 
være så lys som muligt. Ifølge Sofi es 
journaler, var hun syg ved ankom-
sten til børnehjemmet, og hun blev 
først helt rask, da hun var kommet 
til Danmark. I familien har de altid 
talt om, at bortadoptionen og Sofi -
es dårlige heldbred forud for den-
ne, nok havde at gøre med, at hen-
des mor ikke var i stand til at passe 
ordentligt på hverken sig selv eller 
Sofi e. I Sofi es familie mente man, at 
når Sofi es mor havde valgt at få et 
barn, for så siden hen at skille sig af 
med det, skyldes det nok, at hun en-
ten havde haft en affære i ungepi-
ge årene, en udenomsægteskabelig 
affære, måske var blevet voldtaget 
eller endnu værre var prostitue-
ret. Desværre var der ikke råd til, 
at Sofi es forældre kunne komme og 
hente hende i Indien, det var der 
heller ikke tradition for den gang. 
Men man ved bedre i dag, og i So-
fi es familie har de derfor talt om, 
hvor forfærdeligt det var for hen-
de, at hun sådan kom herop med 
en helt fremmed, som jo i øvrigt var 
ligeglad med hende, men blot glad 
for muligheden for at rejse til Euro-
pa. Igennem Sofi es opvækst var der 
ind imellem nogle, der drillede hen-
de med hendes mørke hudfarve og 
fremmede baggrund. Sofi e kunne 
godt forstå det de sagde, for hun vid-
ste jo, det var en del af grunden til, 
at hun sådan var blevet kasseret af 
sin første mor. 

Vi kan nok alle se, hvorledes gæ-
sten har præget dels familiens bille-
de af de mange negative begivenhe-
der, som adoptionen er udsprunget 
af og har ført med sig, og som ikke 
står til at omgøre, dels Sofi es selv-
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billede og dermed evne til at tage 
vare på sig selv. Men behøvede det 
nu også at gå sådan – hvad sker der, 
hvis vi kigger historien efter en gang 
til, og denne gang lægger lidt mere 
vægt på andre dele af den?

Historien anderledes fortalt
Lad os forestille os, at Sofi es foræl-
dre, med udgangspunkt i den sam-
me baggrundsviden, havde valgt 
en anden måde at fortælle histori-
en om adoptionen på. I stedet, har 
Sofi es forældre igennem hendes 
opvækst altid forsikret om, at de på 
børnehjemmet tog så godt vare på 
hende som muligt, inden hun skul-
le til Danmark. Forholdende var 
ganske vist svære for plejepersona-
let, men de, der havde besøgt bør-
nehjemmet, havde fortalt, at Sofi e 
havde knyttet sig til og blev beskyt-
tet af en anden lille pige, som var 
nogle år ældre end Sofi e. Således 
vidste de, at Sofi e ikke havde fået 
lov at gå for lud og koldt vand og var 
sikre på, at dette havde været med 
til at lægge byggestenene for hen-
des varme, kærlige og sociale væ-
sen. Sofi es forældre har også altid 
fortalt Sofi e, at hun trods sin status 
som hittebarn, er blevet afl everet 
af nød. Det fremgår nemlig af hen-
des papirer, at hun havde forskellige 
sygdomme, som I Danmark let kun-
ne kureres uden mén; en lægehjælp 
det ville være dyrt endog umuligt 
at bekoste for en fattig indisk fami-
lie. Således var en bortadoption den 
eneste livreddende løsning, hendes 
forældre kunne ty til. Sofi e er såle-
des bortadopteret af kærlighed, for 
ved den handling at redde hendes 
liv og sikre hende en bedre fremtid 
end den, hun ellers kunne få som 
mærket for livet, hvis altså hun over-
levede. I familien talte de ofte om 
den gang Sofi e kom til Danmark og 
så på billederne af hende og den 
person, der bragte hende hertil. For 
selvom det var en fremmed, der hav-
de bragt Sofi e til Danmark, havde 
det været godt at møde blot én, der 
kunne være et link til Sofi es første 
fase i livet, de havde haft mulighed 
for at spørge til turen, Sofi es vaner 
og få nogle gode billeder. Sofi e have 
igennem barndommen veninder fra 
såvel Danmark som andre lande. 
Hun syntes, det var dejligt, at hun i 
modsætning til fl ere af de andre, al-
tid kunne løbe og lege i solen uden 
at blive skoldet, få grimme prikker 

over alt eller andre gener. At nogen 
drillede hende med det mørke ud-
seende, lo hun af sammen med bed-
steveninden, der var adopteret fra 
Colombia. Nogle drenge syntes ikke 
om, at hun var fremmed, men an-
dre syntes det var lidt spændende 
og eksotisk, at hun sådan var mørk 
og så anderledes ud end de andre 
piger. Sofi e nød denne særlige op-
mærksomhed. 

På baggrund af det samme leve-
de liv, de samme oplevelse, den sam-
me umiddelbare historie, om man 
så må sige, kan vi altså selv være 
med til at bestemme, hvilke hand-
linger, oplevelser og følelser vi til-
lægger mest værdi og vægt. Herved 
bygger vi grundlaget for, hvad der 
kommer til at stå klarest tilbage i 
vores erindring og præge det domi-
nerende billede af en fase eller et 
tema i vores liv, billeder der dan-
ner grundlaget for vores selvopfat-
telse og senere handlekompetencer. 
Idet alle oplevelser er multi-histori-
elle, det vil sige de i sig bærer kimen 
til mange og forskelligartede histo-
rier, er der ikke blot én sand versi-
on af, hvad der skete og hvordan 
noget skal forstås. Det er gennem 
vægtning af forskellige elementer, 
og dermed vores skabelse af den pri-
mære historie, at vi former vor gæst 
og følgerne af at have ladet denne 
ind i vores stuer. Dette gælder stort 
som småt, godt som skidt, og der-
med velkomne såvel som mere be-
sværlige gæster. 

Multi-historielle oplevelser
Hvad vi intentionelt eller måske 
uden særlig tanke har valgt at læg-
ge vægten på, kommer til at præge 
vores erindring, selvbillede, forvent-
ninger til andre, fremtidige livssyn 
såvel som handlemuligheder, der 
jo oftest defi neres ud fra, hvad vi 
tror, vi er i stand til på baggrund 
af tidligere erfaringer. At oplevel-
ser er multi-historielle, og vi således 
med den rette assistance og et ofte 
møjsommeligt slid er i stand til at 
udtrække mange forskellige beret-
ninger fra den tilsyneladende sam-
me begivenhed, er en styrke, vi ikke 
bør underkende. Dette kan nemlig 
være kilden til at kunne se nye veje 
og ressourcer hos os selv og vores 
nærmeste - og dermed en vej ud af 
problemerne, eller en måde at give 
gæsten er mere passende position 
og indfl ydelse på. At skabe en alter-

nativ historie vil afdække nye sider 
af os selv, andre og allerede opleve-
de oplevelser, som åbner op for og 
giver adgang til nogle af de øvrige 
ressourcer, vi også rummer.

Gæsternes rolle
Men hvorfor bliver vi frustrerede 
over vores gæster? Ofte er det såle-
des, at frustrationer opstår, når vi 
ikke lever vores liv i overensstem-
melse med de værdier og ønsker vi 
har. Dette sker ofte ubevidst, men 
ligger implicit i klagerne over be-
sværlige gæster. Således fortæller 
vores trængsler indirekte, hvad det 
er for nogle værdier og ønsker for 
vores liv, der ikke aktuelt realiseres. 
Disse kommer dog ikke ud af det 
blå, men bunder almindeligvis i le-
vede oplevelser, hvor vi stiftede be-
kendtskab med den eftertragtede 
værdi, måde at være sammen på el-
ler andet, som vi nu higer efter. At 
blive os klart, hvad der er vigtigt for 
os, er ofte et afgørende skridt i ret-
ningen af at lægge vores liv om, så vi 
kan have en hverdag, der understøt-
ter netop det liv, vi gerne vil byde os 
selv. Og her kommer nogle gæster 
og deres historier ind og kan hjæl-
pe os, ved at påminde os om netop 
de historier, der kan få os til at hu-
ske de gode stunder, de unikke øje-
blikke hvor vi var i stand til at gøre 
netop det, der er vigtigt for os og i 
overensstemmelse med netop vores 
værdier. Eller minde os om de vig-
tige mennesker, som vi har brugt 
som støtter og rollemodeller igen-
nem vores forskellige livsfaser; per-
soner, som måske ikke længere er 
der i dagligdagen, men som engang 
var der, og hvis vise ord og støtte vi 
stadig kan mærke og trække på.

Tilbage står vel at spørge os selv – 
vores gæst, adoptionen, hvilken be-
tydning har den i vores liv? Hjælper 
gæsten med til, at vi lever vores liv 
i overensstemmelse med vores øn-
sker, værdier og længsler? Eller er 
der andre sider af gæsten, andre vig-
tige personer fra vores indre galle-
ri, vi hellere vil fremhæve og trække 
på? For hvis der er, så tøv ikke, men 
begynd dit nye liv fra dette øjeblik 
– det er aldrig for sent at få en lyk-
kelig barndom!  ■
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Adoption og psykisk sygdom
Er der en øget risiko for psykiske trivselsproblemer og alvorlig psykisk 
sygdom blandt unge adoptivbørn?

Flertallet af unge i Dan-
mark trives godt og har 
ikke psykiske problemer. 
Men nogle grupper af unge 
har en større forekomst af 
en række psykiske sympto-
mer og hyppigere kontakt 
til psykiatrien. Det gælder 
blandt andet adoptivbørn. 
I denne artikel beskriver 
vi forekomsten og karakte-
ren af psykiske problemer 
blandt 15-24-årige adoptiv-
børn i Danmark og peger 
på behovet for, at der i øget 
omfang stilles kompetent 
rådgivning til rådighed 
for adoptivforældre og de 
unge selv. 

af speciallæge Karin Helweg-Larsen, 
Statens Institut for Folkesundhed, 
overlæge Marianne Kastrup, 
Videnscenter for Transkulturel Psykiatri, 
Rigshospitalets Psykiatriske Center

Statens Institut for Folkesundhed har 
til opgave at beskrive befolkningens 
sundhed og at påvise de risikofakto-
rer for sygdom og dårlig trivsel, som 
har betydning for alle folk, og de fak-
torer som især påvirker nogle grup-
per i samfundet. Det var derfor op-
lagt at samarbejde med Videnscenter 
for Transkulturel Psykiatri ved Rigs-
hospitalets Psykiatriske Center om 
at undersøge psykisk sygdom blandt 
forskellige etniske grupper i Dan-
mark. Videnscentret arbejder for at 
skabe en større forståelse for de for-
skelligartede symptomer på psykisk 
sygdom, der kan forekomme i for-
skellige kulturer. Kulturel indsigt er 
vigtig i social- og sundhedsvæsenet, 
og det er vigtigt, at der er lettilgænge-
lige tilbud til de minoritetsgrupper i 
vores samfund, som er i særlig risiko 
for at udvikle psykiske problemer.

Inden for de senere år er der i ud-
landet publiceret en række undersø-
gelser, som har påvist, at der blandt 
adoptivbørn er en langt større hyp-
pighed af nervøse lidelser, depression 
og selvskadende adfærd. Svenske un-
dersøgelser beskriver, at der er større 
forekomst af misbrug og derfor også 
af kriminalitet blandt unge adopte-
rede sammenlignet med unge, der 
er født i Sverige (Hjern et al. 2002). 
I Holland har man fulgt en gruppe 
adoptivbørn, fra de var ca. 10 år til 
de blev 20-25 år, og beskrevet, at det 
især er i puberteten, at nogle udvik-
ler problemer (Tieman et al. 2005) 
(Verhulst & Versluis-den Bieman 
1995). Andre undersøgelser beskri-
ver, at problemerne ofte vokser efter 
puberteten (Fergusson et al. 1995). 

Denne viden har medført, at der 
blandt andet i Holland og Norge til-
bydes rådgivning til adoptivforældre 
også efter barnets ankomst til famili-
en. De forskellige undersøgelser på-
peger, at der ikke alene skal være et 
konkret tilbud til familien, mens bar-
net er spædt, men at både den unge 
og den unges familie også kan have 
brug for en kompetent rådgivning se-

nere i barndommen og omkring pu-
berteten. Der er derfor grund til at 
gøre opmærksom på, at der også i 
Danmark kan være brug for at udvi-
de støtten til adoptivfamilier.

Vi har for nyligt beskrevet omfan-
get og karakteren af psykiske proble-
mer og sygdomme blandt forskelli-
ge etniske grupper i Danmark, og 
har udgivet en publikation, der om-
handler 15-24-årige. Publikationen 
fi ndes på Internettet: http://www.
si-folkesundhed.dk/upload/etnisk_
rapport_2007-.pdf

Hovedresultaterne
I det følgende gengiver vi nogle ho-
vedresultater fra undersøgelsen om 
forekomsten af psykiske sygdomme 
og psykiske trivselsproblemer blandt 
unge i forskellige etniske grupper i 
Danmark med fokus på gruppen af 
unge adopterede.

Ud fra oplysninger om persongrup-
pens eget fødeland og deres foræl-
dres fødeland har vi opdelt personer-
ne i 5 etniske kategorier:
1.  Dansk: født i Danmark, begge for-

ældre født i Danmark.

Martin 5 1/2 år får sig en tur i ballongyngerne i Tivoli. Martin er født i Vietnam.
 Foto illlustrerer ikke artiklen.
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2.  Adoptivbørn: født i andet 
land end Danmark, begge 
forældre født i Danmark. 
Relevante lande omfatter:
a. Korea
b. Kina
c. Sri Lanka og Indien
d. Rumænien, Bulgarien, 
Rusland
e. Colombia, Brasilien + an-
dre lande i Sydamerika

3.  Indvandrer: Født i andet 
land, og en af forældre født 
i andet land end Danmark.

4.  Efterkommer A: Født i Dan-
mark og begge forældre født 
i andet land end Danmark.

5.  Efterkommer B: Født i Dan-
mark, og en af forældrene 
født i andet land end Dan-
mark.

Vi har således alene defi neret etnisk 
tilhørsforhold ud fra oprindelsesland 
og ikke på grundlag af personernes 
egen opfattelse af etnicitet, som kan 
være meget forskellig fra den defi niti-
on, som vi har anvendt. For eksempel 
vil de fl este unge, der er født og op-
vokset i Danmark, eller som er kom-
met til Danmark som spæde, først og 
fremmest opleve sig selv som danske 
og ikke som tilhørende en etnisk mi-
noritetsgruppe, selvom deres biologi-
ske forældre ikke er danske.

De forskellige etniske grupper be-
står endvidere af personer med me-
get forskellig baggrund. Nogle har 
nordisk herkomst, andre er fra an-
dre vesteuropæiske lande og nogle 
er født i mere fjerntliggende lande. 
For gruppen af internationalt adop-
terede gælder, at hovedparten er født 
i asiatiske lande, østeuropæ-
iske lande og Syd- og Mel-
lemamerika. De resultater vi 
præsenterer omhandler såle-
des meget sammensatte grup-
per, men på grund af under-
søgelsens omfang er det dog 
muligt at vurdere særlige pro-
blemstillinger i de forskellige 
etniske grupper, og således 
også blandt gruppen af adop-
terede i forhold til de øvrige 
grupper.

Vores undersøgelse er base-
ret på to forskellige datakil-
der, for det første oplysninger 
i de nationale sundhedsregi-
ster om 15-24-åriges kontakt 
med det psykiatriske behand-
lingssystem i 2003, og for det 

andet en spørgeskemaundersøgelse 
blandt 9. klasses elever i 2002. 

I alt 7.772 personer i aldersgrup-
pen 15-24 år havde i 2003 en eller fl e-
re indlæggelser på psykiatriske afde-
linger og/eller ambulante kontakter 
til sygehuse og distriktspsykiatri. Der 
var 114 som var adopterede fra andet 
land end Danmark og Vesteuropa. 
De havde relativt oftere end de andre 
etniske grupper haft kontakt til psy-
kiatrien, og det gjaldt både de unge 
mænd og unge kvinder (fi gur 1).

Figur 1 viser, at der blandt adopte-
rede piger var dobbelt så mange kon-
takter pr. 10.000 (dvs. beregnet på 
basis af data om det samlede antal 
adopterede piger i alderen 15-24 år i 
Danmark i 2003) sammenlignet med 
antal kontakter pr. 10.000 blandt et-
nisk danske piger. For drenge var 

forskellen endnu mere markant, ca. 
tre gange større blandt adopterede 
drenge.

Det er en række forskellige psyki-
ske sygdomme, som er årsag til, at 
adopterede hyppigere har kontakt til 
psykiatrien. Det er for eksempel mis-
brug af alkohol og stoffer, nervøse 
lidelser og selvskade (selvmordsfor-
søg), og især blandt drenge og unge 
mænd. Blandt piger er det især psyki-
ske lidelser som depression, nervøsi-
tet og personlighedsforstyrrelser, der 
er årsagen til den hyppigere kontakt 
(fi gur 2). 

Personlighedsforstyrrelser er ka-
rakteriseret af tvangsprægede tan-
ker, ængstelse, vanskeligheder ved 
at omgås andre, social isolation og 
impulsstyret adfærd.

Det er psykiske lidelser, der både 
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Figur 1. Antal kontakter til det psykiatriske behandlingsvæsen pr. 10.000 blandt 15-24-årige mænd 
og kvinder i 2003, fordelt på etniske grupper.

Figur 2. Rate for personlighedsforstyrrelser blandt 15-24-årige kvinder og mænd i 2003. Antal kontak-
ter pr. 10.000, fordelt på etniske grupper.
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kan være meget pinefulde for den 
unge selv, men som også kan med-
føre alvorlige tilpasningsproblemer i 
familien og i andre sociale sammen-
hænge.

Selvrapporteret psykisk trivsel
I 9. klasses spørgeskemaundersøgelse 
indgår der svar fra 6.200 unge. De er 
blandt andet blev spurgt, om de hav-
de haft forskellige psykiske proble-
mer inden for det seneste år, så som 
nervøsitet, angst, alvorlig tristhed. I 
alt 65 af de unge var adoptivbørn. I 
forhold til etnisk danske unge piger 
fortalte adopterede piger langt ofte-
re, at de ofte følte sig triste og havde 
en fornemmelse af uoverkommelig-
hed. Der var ingen markante forskel-
le mellem adopterede drenge og de 
øvrige drenge med hensyn til psyki-
ske trivselsproblemer.

Blandt adopterede piger havde næ-
sten dobbelt så mange som etnisk 
danske piger oplevet udtalt tristhed 
eller depression i løbet af en to ugers 
periode det seneste år (fi gur 3). 

Sammenfatning
Blandt unge i alderen 15-24 år har 
gruppen af adopterede fra andet 
land end Danmark gennemsnitligt 
hyppigere kontakt med det psykiatri-
ske behandlingssystem end unge født 
i Danmark af forældre, der også er 
født i Danmark (etnisk danske unge). 
Blandt adopterede unge mænd er det 
især kontakter på grund af misbrug 
og selvskade, der er årsagen til den 
højere kontakthyppighed, og blandt 
unge kvinder især personlighedsfor-

styrrelser. De helt unge adopterede 
piger, 15-16-årige, trives også gen-
nemsnitligt dårligere end etnisk dan-
ske piger, de rapporterer oftere trist-
hed og andre psykiske problemer end 
etnisk danske piger og piger i andre 
etniske minoritetsgrupper. Det sva-
rer til, hvad der er beskrevet i andre 
lande (Fergusson et al. 1995; Hjern 
et al. 2002; Lindblad et al. 2003; 
Tieman et al. 2005; Versluis-den 
Bieman & Verhulst 1995). 

Det ville være nærliggende at tro, 
at problemerne var størst blandt 
børn, der inden adoptionen havde 
været udsat for omsorgssvigt, og som 
havde været anbragt i børneinstitu-
tioner i fl ere år inden adoptionen. 
Men det er ikke tilfældet. Der synes 
heller ikke at være nogen sammen-
hæng mellem sociale og økonomi-
ske problemer i familien og hyppig-
heden af psykiske trivselsproblemer 
blandt adoptivbørnene (Tieman et 
al. 2006). Der var derimod en ten-
dens til, at der var fl ere problemer 
blandt adoptivbørn i familier med 
høj social status. I en igangværen-
de dansk undersøgelse rapporteres 
der, at det især er adoptivforældre til 
børn fra Østeuropa, som klager over 
familiære problemer, og som selv ud-
vikler psykiske problemer (Fensbo 
2004). 

Socialt belastende forhold er en ri-
sikofaktor for at udvikle dårlig triv-
sel, det vil sige, at der er en større 
hyppighed af psykiske problemer i fa-
milier, hvor forældrene har en kort 
uddannelse, er uden for arbejds-
markedet og er socialt isolerede 

(Christoffersen et al. 2003). 
Men psykisk sygdom kan også 
være en af årsagerne til dårlige 
sociale forhold.

Når det gælder adopterede 
unge er der derimod ikke fun-
det nogen sammenhæng mel-
lem belastede sociale forhold og 
forekomsten af psykiske lidel-
ser og trivselsproblemer, tvært-
imod. De hollandske undersø-
gelser af adoptivbørns trivsel og 
sociale forhold beskriver netop, 
at det specielt er højtuddannede 
og velstående adoptivforældre, 
der rapporterer om problemer 
i familien, og at det er børn i 
disse familier, der især har rela-
tivt mange psykiske problemer 
(Tieman et al. 2006; Verhulst & 
Versluis-den Bieman 1995). 

Perspektiver
Vore resultater hviler ikke på be-
retninger fra enkelt individer, men 
er baseret på gennemsnit inden 
for forskellige grupper. Et fl ertal af 
adoptivfamilier oplever ikke pro-
blemer under børnenes opvækst, 
og de unge udvikler sig godt og tri-
ves i det danske samfund. Men vore 
fund giver dog - i sammenhæng med, 
hvad der rapporteres fra andre lan-
de - anledning til at anbefale, at 
der fra myndighedernes side stil-
les langt bedre rådgivning til rådig-
hed for adoptivfamilier, når de har 
brug herfor. Puberteten er en svær 
tid for mange unge. Ens egen iden-
titet og tilhørsforhold tages op til re-
vision, og det er forventeligt, at der 
kan være særlige identitetsproble-
mer blandt unge adopterede, og at 
det kan have betydning at tale med 
andre unge, der oplever samme slags 
problemer. 

I en nylig interviewundersøgelse 
blandt familier til rumænske adoptiv-
børn i Danmark blev det fremhævet, 
at mange forældre efterlyser bedre 
rådgivning både umiddelbart efter 
adoptionen og også under barnets 
videre opvækst. Der er meget store 
regionale forskelle i det eksisteren-
de tilbud om rådgivning og støtte til 
adoptivfamilier, og det var kun en-
kelte amter, der havde etableret for-
ældregrupper og kvalifi ceret psyko-
logrådgivning. Der blev også efterlyst 
hjælp til at etablere unge grupper 
og andre tilbud til adoptivbørnene 
(Mehlbye 2005).

Det kan forventes, at et lettilgænge-
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Figur 3. Andelen af drenge og piger, der har oplevet ugelange perioder med tristhed og depression det 
seneste år, fordelt på etniske kategorier.
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To stolte fi skere: Anna-Louise Vinh på 9 og fætter Søren på 10. Anna-Louise Vinh er født i Vietnam. Foto illustrerer ikke artiklen.

ligt og kvalifi ceret tilbud til de unge 
under opvæksten og en kompetent 
rådgivning til adoptivforældre både 
i direkte i forbindelse med adoptio-
nen og også i de følgende år, vil kun-
ne forebygge problemer i familien 
og hos de unge selv. Det bør kunne 
gennemføres i Danmark, sådan som 
det allerede er sket i fx i Norge og 
Holland (Stams et al. 2002).  ■
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Holdingterapi i praksis
Hvorfor blev holdingterapi 
den metode, vi valgte at 
hjælpe vor datter og der-
med os selv med? Fordi det 
for os – især mig - var en 
indlysende god metode til 
at opnå tilknytning til mit 
barn og dernæst give hen-
de mulighed for at bearbej-
de sine traumer i tryghed. 
Måske var metoden mere 
indlysende for mig, da jeg 
har haft den glæde også at 
blive mor ad naturens egen 
vej. Måske fordi jeg am-
mede min søn, eller måske 
fordi jeg senere, da han var 
blevet stor, lå i sengen og 
holdt om ham, når verden 
blev for grum, indtil han 
var tryg og i stand til at for-
tælle sine bekymringer. Jeg 
ved det ikke, men metoden 
tiltalte mig, og jeg har ikke 
fortrudt. 

af Anette Frederiksen

Jeg er mor til en dejlig pige på otte 
år, som vi adopterede, da hun var tre 
år gammel. Jeg har praktiseret hol-
dingterapi med hende i godt fi re år. 
Jeg skriver dette indlæg af to årsager. 
For det første føler jeg mig lidt pro-
vokeret. Efter gennem de sidste ca. 
syv år at have læst ”Adoption & Sam-
fund”, har jeg aldrig før oplevet en 
sådan redaktionel kommentar til en 
sober artikel i bladet, som redaktio-
nen satte på Ulla Idorns artikel i sid-
ste nr. af bladet. Den anden årsag er, 
at de artikler om holding, der end-
nu har været gennem årene, er skre-
vet af og om forældre og børn, der 
kun har praktiseret holdingterapi i 
kort tid. 

En ting skal lige slås fast: den der 
udøver holdingterapien (normalvis 
moderen) skal gå 100% ind for me-
toden, og partneren skal støtte 110%! 

Dette betyder, at partneren skal over-
tage andre pligter i hjemmet, og være 
den, der støtter og giver i tusindvis 
af knuser til den, der udøver terapi-
en. Holdingterapi kan være hårdt ar-
bejde både fysisk og psykisk – især i 
de perioder, hvor det føles, som om 
man står i stampe. 

Hjælp fra holdingterapeut
Min datter er en charmerende lille 
pige, der meget logisk har brugt sin 
charme for at overleve. Hun gjorde 
ting, hun i virkeligheden ikke turde 
– altid med et stort smil på læben! 
Når jeg skulle give en hurtig forkla-
ring på hendes problematik, sagde 
jeg, at hun var som barn af et alko-
holisk forældrepar. Hun ville bestem-
me, hun kunne og ville alting selv, og 
var dybt forundret over, at hun kun-
ne søge hjælp hos voksne, og at de 
ville hjælpe hende.  

Efter at have haft vores datter i 
godt et halvt år, var vi klar over, at vi 
skulle have hjælp, men som så man-
ge andre har oplevet det, er hjælp 
fra det offentlige mange gange ikke 
hurtig hjælp, og efter endnu et lille 
halvt år blev vi nødt til selv at kon-
takte en psykolog, vores familie var 
simpelt hen ved at gå i stykker. Efter 
nogen søgen fandt vi en psykolog - i 

rimelig afstand - der var uddannet 
holdingterapeut. 

Livshistorien
Jeg begyndte holdingterapien med at 
fortælle min datter hendes livshisto-
rie. Historien begynder med, at hun 
ligger i sin biologiske mors mave og 
slutter med, at jeg har puttet hende 
i seng den første aften hos mig. En 
lang historie med uhyggelig mange 
følelsesmæssige hårde steder. Mod-
sat alle de historier jeg havde og har 
hørt om holdinger, reagerede min 
datter ikke på fortælling hverken den 
første gang eller de følgende uger. 
Mine tårer trillede ned ad kinderne, 
men min datter lå i mine arme med 
et delvis tomt og delvist medliden-
de blik og havde travlt med at tørre 
mine tårer væk. Det første tegn på, 
at hun havde følelser, var, da hun be-
gyndte at bide tænderne hårdt sam-
men på ”de svære” steder i histori-
en, eller også når hun tydeligvis blev 
ked af det, rejste hun sig op, og gav 
mig et knus. Der gik tre uger, før fø-
lelserne fi k frit afl øb; sorgen og vre-
den osv. kom. 

Sideløbende med hendes livshisto-
rie fortalte jeg hende igen og igen, 
hvor meget jeg elsker hende, og at jeg 
ikke kan undvære hende, at jeg pas-

Laura 6 år på sin første skoledag. Laura er født i Indien. Foto illustrerer ikke artiklen.
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ser på hende, at hun ikke behøver at 
passe på sig selv længere osv. Endvi-
dere havde jeg endnu et emne, som 
jeg måtte gentage, gentage og genta-
ge: ”Man må gerne græde!” På bør-
nehjemmet havde hun fået at vide, at 
hun ikke måtte græde, hvilket hun 
henholdte sig til langt hen i terapi-
forløbet. 

Da den ægte tilknytning begyndte 
at komme, betød det igen en enorm 
vrede, hvis jeg ”svigtede” hende ved 

f.eks. at tage i byen, og lade hende og 
hendes bror blive passet af vores na-
boer, som ikke er fremmede menne-
sker, men nogle der tager del i vort 
liv. Det betød, at hun ikke troede på, 
at jeg kunne lide hende mere osv.

Der var ikke forandringer på hjem-
mefronten, men i kontaktbogen fra 
børnehaven kunne vi efter tre måne-
der læse, at hun ikke slog de andre 
børn mere, og dette var en stor let-
telse, både for os og for børnehaven. 
Sommetider kunne vi læse, at hun 
havde været mere harmonisk end an-
dre tider. Her kunne nogle måske 
give op, men vi havde troen og kun-
ne (og kan stadig) ikke se andre mu-
ligheder for at ”nå” og dermed hjæl-
pe vores datter, så vi fortsatte. 

Planlagte og akutte holdinger
Vi har planlagte holdinger og akut-
te holdinger. De planlagte holdinger 

forgår som oftest om morgenen. I før-
ste omgang fordi jeg kunne dæmpe 
en af min datters forsvarsmekanis-
mer – nemlig at give sig til at sove 
midt i holdingen. Dernæst fandt vi 
ud af, at børnehaven kunne beskri-
ve dage med holdinger om morge-
nen som langt mere harmoniske end 
de andre. Senere fandt jeg ud af at 
bruge holdinger til minutiøs beskri-
velse af dagen, hvilket har gjort, at 
hun kan klare fl ere ting. 

De akutte holdinger kunne f.eks. 
fi nde sted, når der skulle ske et skift 
– vi skulle ud ad døren – og hun ikke 
præcist vidste, hvad der skulle foregå, 
eller det var noget, hun ingen erfa-
ringer havde med. Så kunne vi ikke 
få hende i tøjet, og hvis vi ikke tog det 
i opløbet, ville hun i løbet af nul kom-
ma fem ligge og skrige på gulvet. 

Efter to-tre år med holdinger, be-
gyndte hun at kunne fortælle, hvor-
dan hun har det og får løst op for 
alle de tanker og følelser, der vrim-
ler rundt i hende. Endnu har hun 
svært ved at udtrykke sig ægte, hvis 
hun ikke sidder hos mig.

Fire år – det virker måske fuldstæn-
dig uoverskueligt, men det er ikke det 
samme hårde arbejde, som for blot to 
år siden. Vi er nået utrolig langt og 
har nu mange gode dage! Faktum er, 
at man skal være meget opmærksom 
på de ude fra kommende faktorer. 

Hvis min datter kunne være blevet 
i børnehaven indtil nu, tror jeg så-
mænd ikke, vi ville have meget brug 
for holdingerne længere, men sådan 
er vilkårene som bekendt ikke. For et 
barn, der for alt i verden skal have 
kontrol, er selv små skift, som eksem-
pelvis at være hjemme om morgenen 
og til at skulle i børnehave, uoversku-
eligt. Så skal der ikke megen fanta-
si til at forestille sig panikken over, 
at skulle møde op i børnehaveklas-

sen og til og med også 
begynde i en skolefritids-
ordning med nye menne-
sker over alt. Dernæst må 
man ikke være blind for 
det faktum, at når barnet 
kommer i skole, bliver ver-
den mere kompleks, det-
te gælder både dagligda-
gen såvel som det sociale 
spil.

Hvad gør man, når en 
klassekammerat af ren na-
turlig nysgerrighed spør-
ger til tiden, inden man 
kom til Danmark, og man 
ikke kan svare, fordi der 
er så mange følelser, der 
vælter rundt? Man fortæl-
ler sin mor, hvor ked af 
det man bliver, når man 
ikke kan overskue at sva-
re, og klassekammeraten 
bliver fornærmet. Så lige 
nu arbejder vi igen med 
min datters livshistorie, 
og klassekammeraten er 
blevet inviteret på besøg, 

så vi alle kan sidde i sofaen, se bille-
der og fortælle om tiden, inden hun 
kom til Danmark.

På lang sigt
Holdingterapi, som vi praktiserer 
den nu, vil vi komme til at anven-
de i lang tid fremover. Jeg forventer 
på et tidspunkt, det langsomt vil æn-
dre sig til intense samtaler, hvor hun 
f.eks. vil ligge i sofaen og blive nusset 
i håret eller lignende. I alt fald vil de 
dybe samtaler være en helt integre-
ret del af vores familieliv.

Til sidst vil jeg understrege, at hol-
dingterapi absolut ikke er noget, 
man kan praktisere på egen hånd. 
Det er tvingende nødvendigt jævn-
ligt at få råd, vejledning, blive rettet 
og få moralsk opbakning af en hol-
dingterapeut, og derfor får vi stadig 
supervision af en sådan.  ■

Celi Freja, 2 1/2 år, født i Bolivia, og storebror Christian Malthe, 4 år, født i Columbia.
Foto illustrerer ikke artiklen.
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Holdingterapi i Norden
Nordisk Forening for Hol-
dingterapi tilbageviser 
påstande om begrebet 
”Holding Therapy” (fra 
artiklen ”Behandling af 
0-3-årige adoptivbørn med 
tilknytningsforstyrrelser” 
fra sidste nummer juni 
2007). De påstande har 
ikke noget at gøre med den 
måde holdingterapi udøves 
på i Norden i dag.

af Iver Hecht, Bent H. Claësson, 
Ulla Idorn og Anders Leissner

I artiklen ”Behandling af 0-3-åri-
ge adoptivbørn med tilknytnings-
forstyrrelser” fra nr. 3 2007 indgår 
en kritik af ”Holding Therapy”, som 
det fremstår fra forskellige ukend-
te kilder af ældre dato fra USA. Det 
er magtpåliggende for Nordisk For-
ening for Holdingterapi at påpege, 
at det danske begreb holdingtera-
pi ikke kan forveksles med den ”me-
todebeskrivelse”, som fremkommer 
i ovennævnte artikel, og at de udsagn 
om ”Holding Therapy”, som frem-
kommer, derfor ikke er genkendeli-
ge for den måde holdingterapi ud-
øves på i Norden!

Nordisk forening For Holdingtera-
pi arbejder med at udvikle og udbre-
de kendskabet til den nordiske form 
for holdingterapi, som er en familie-
terapi og en tilknytningsterapi mel-
lem forældre og børn, efter en høj 
faglig og etisk standard.

Kildemateriale
Forfatterne til ovenfor nævnte arti-
kel har fundet deres kildemateriale 
på nettet. Det kan undre, at forfatter-
ne trods deres egen tvivl på lødighe-
den af de til grund liggende under-
søgelser har valgt at medtage disse 
kilder i deres undervisningsmateri-
ale og artiklen i Adoption & Sam-
fund. 

Forfatterne har undladt at inddra-
ge litteratur fra Martha Welch som 
kildemateriale, selvom hun er op-

havskvinde for metoden og starte-
de med at udvikle denne metode på 
basis af tilknytningsteorier i slutnin-
gen af 70 érne, selvom kildemateria-
let fejlagtigt henviser til ”The Welch 
method”. Forfatterne har endvidere 
undladt at medinddrage kilder som 
beskriver, hvordan metoden har ud-
viklet sig til det den er i dag i Nor-
den, nemlig en metode til at styrke 
tilknytningen mellem barn og foræl-
dre indtil en tryg tilknytning opnås. 
Holdingterapi er i dag en tilknyt-
ningsterapi, som bygger på den na-
turlige tilknytning mellem barn og 
forældre, og det er forældrene som 
holder om deres barn i en familiete-
rapeutisk ramme. Holdingterapi byg-
ger på tilknytningsteorier af kend-
te tilknytningsforskere som f.eks. 
Winnicott, Bowlby, Ainsworth, 
Stern og Schore og indeholder der-
for elementer fra den naturlige til-
knytningsproces. Stern og Schore 
fremhæver, at det netop er disse ele-
menter, der kan være med til at hele 
tilknytningsforstyrrelser. 

Forfatterne har undladt at referere 
til bogen om Holdingterapi (red. Af 
Claësson og Idorn), som er en repræ-
sentativ beskrivelse af metoden, som 
den udføres i Norden i dag beskre-
vet af forfattere, fagfolk og forældre, 
som arbejder med metoden i deres 
daglige praksis, og som beskriver de 
teorier metoden hviler på. I artiklen 
om ”Behandling af 0- 3-årige adop-
tivbørn ”… har forfatterne endvide-
re undladt at medinddrage artikler, 
som kan fi ndes på Nordisk Forening 
for Holdingterapis hjemmeside www.
holdingterapi.dk. Det fremgår derfor 
af ovenstående artikel, at forfatterne 
ikke er vidende om, at holdingterapi, 
som den udøves i praksis i Norden, 
bygger på begrebet holding, som be-
tyder at rumme barnet, og der er tale 
om en interaktiv proces mellem for-
ældre og barn i en familieterapeutisk 
ramme i en kærlig og omsorgsfuld 
atmosfære. Holdingterapi bygger på 
naturmetoden og er i sin udvikling 
et stykke pionérarbejde.

Forskningen er bagefter
Forfatterne af ovennævnte artikel 

peger på, at der savnes forsknings-
baseret evidens for metoden, og vi 
kan kun beklage, at forskningen her 
er langt bagefter udviklingen. Dette 
gælder i øvrigt næsten alle terapeuti-
ske former for behandlingsinterven-
tion i forhold til tilknytningsforstyr-
relser og ikke kun holdingterapi. Vi 
håber forskerne snarligt vil interes-
sere sig for dette vigtige emne, og vi 
vil i Nordisk Forening for Holding-
terapi gerne bidrage til forskningen 
med materiale. Forskningen viser 
indtil videre, at tilknytningsproces-
serne har afgørende betydning for 
et barns udvikling, og derfor vil vi 
ikke bare sidde og vente mange år 
på forskningen, men fortsat hjælpe 
de børn, som har behov for behand-
ling. Mange forældre vil kunne for-
tælle om gode resultater for deres 
børn og familier. 

For enkelte familier er det ikke 
den rette metode, men dette vil være 
gældende for de fl este metoder. Hol-
dingterapi er ikke mere kontrover-
siel end folk (også fagfolk) gør den 
til. Vi må fra Nordisk Forening for 
Holdingterapi forvente, at kritik fra 
fagfolk er ligeså veldokumenteret og 
gennemskuelig i kildehenvisningen, 
som fagfolk kræver det af dokumen-
tationen for holdingterapiens effekt, 
og at man har orienteret sig i aktu-
elt materiale om metoden, som den 
har udviklet sig i dag i Norden. Vi 
vil som forening gerne bidrage med 
oplysninger om metoden. Vi kan i 
denne forbindelse for Adoption & 
Samfunds læsere henvise til artik-
len Holdingterapi – en tilknytningstera-
pi, samt to forældreartikler i samme 
juni nummer 2007. Derudover henvi-
ses til foreningens hjemmeside www.
holdingterapi.dk og bogen Holding-
terapi.  ■

Bestyrelsen for Nordisk Forening for Hol-
dingterapi.
Forstander f. Vibygård familiecenter, psy-
kolog Iver Hecht, børnepsykiater Bent H. 
Claësson, psykolog Ulla Idorn og psyko-
log Anders Leissner Sverige.
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Holding therapy / holdingterapi 
– er der en forskel?

Denne artikel er en kom-
mentar fra Børne- og Ung-
domspsykiatrien i Roskilde 
til Nordisk Forening for 
Holdingterapis reaktion 
på artiklen ”Behandling af 
0-3-årige adoptivbørn med 
tilknytningsforstyrrelser” 
fra forrige nummer af bla-
det.

af Flemming Andersen, ledende oversyge-
plejerske Børnepsykiatrien Roskilde

På side 11 i dette nummer af Adop-
tion & Samfund er der en kommen-
tar fra Nordisk Forening for Hol-
dingterapi (NFH), der gennemgår 
foreningens opfattelse af indholdet 
i vores artikel i sidste nummer. 

Da der ikke er nogen, der har in-
teresse i at eskalere en evt. uenighed 
om behandlingstilbud til en krig på 
ord, er denne artikel skrevet efter 
fælles drøftelser mellem Børne- og 
Ungdomspsykiatrien i Roskilde og 
NFH.

Skelnen mellem holding therapy og 
holdingterapi
Som det fremgår af NFH’s svar, er 
der en væsentlig skelnen mellem 
”Holding therapy” og ”Holdingtera-
pi” forstået på dansk. En skelnen der 
ikke er kommet til udtryk i vores ar-
tikel i sidste nummer af Adoption & 
Samfund. 

Vores materiale omhandler i ste-
det de gængse former for terapi, som 
trækker på forskellige teorier om til-
knytning og altså ikke kun holding 
therapy. I vores artikel har vi ude-
lukkende forholdt os til den viden, 
det har været muligt at fremskaffe 
ved videnskabelig gennemgang af de 
forskningsdatabaser, der almindelig-
vis bliver benyttet i forbindelse med 
lægevidenskabelig forskning. 

Som det fremgår, er der intet strikt 
videnskabeligt materiale, som kan 

sige noget om holdingterapi i Dan-
mark. Som NFH også påpeger, fi n-
des der faglig litteratur på dansk om 
emnet. Det materiale der henvises til, 
er bl.a. ”Holdingterapi – en familie-
terapeutisk metode til styrkelse af 
tilknytningen mellem børn og for-
ældre” af Bent H Claesson og Ulla 
Idorn. Denne bog er imidlertid ud-
kommet i 2005. Vores materiale er 
udarbejdet i 2003 og konfi rmeret ved 
ny tilsvarende søgning i 2007, så den-
ne bog har ikke kunnet indgå i den 
bagvedliggende litteratur. 

Ingen videnskabelig 
dokumentation
Hvis vi skal kigge på det foreliggende 
materiale, fremstår det fortsat klart, 
at der ikke er nogen videnskabelig 
dokumentation for effekten af hol-
dingterapi. I den danske litteratur 
på området bliver der trukket på vi-
denskabeligt arbejde fra Winnicott, 
Bowlby, Ainsworth, Stern og Shore. 
Alle de nævnte forskere har forsket i 
almindelig tilknytning. Det vil sige, 

de har foretaget studier, hvor de har 
undersøgt samspillet mellem mor 
(far) og barn i den tilknytning, der 
forekommer i fostertilværelsen og i 
den første tid efter fødslen. Ingen af 
de nævnte forskere har beskæftiget 
sig med behandling af tilknytnings-
forstyrrelser. Når vi eller andre skal 
trække på deres videnskabelige arbej-
de, må vi derfor formode, hvad deres 
forskning ville tilskrive os at gøre i en 
aktuel situation med et barn eller en 
familie. Når talen er om holdingte-
rapi i Danmark, virker det som om, 

at behandlingen foregår med en stor 
og gennemtænkt reference til oven-
nævnte forskere. Der er også et tyde-
lig erfaringsbaseret engagement hos 
såvel behandlere som hos de famili-
er, der er kommet til orde. En egent-
lig videnskabelig viden kan dog ikke 
fi ndes. Det samme kan for øvrigt si-
ges om mange af de andre behand-
lingsformer, der anvendes inden for 
relationsbehandling. 

12

Kamilla Aashna og Jens ved vesterhavet. Kamilla er født i Indien, Jens er født i Bolivia.
 Foto illustrerer ikke artiklen.
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Lang erfaring
I Danmark har vi imidlertid en lang 
erfaring for behandling af børn med 
symptomer lig de symptomer, der i 
dag bliver betegnet som tilknytnings-
forstyrrelser. Igennem de sidste små 
50 år har bl.a. Nebs Møllegård arbej-
det med miljøterapeutisk behandling 
af børn. I 2006 udkom det, som for-
mentlig er det første videnskabelige 
arbejde omkring egentlig behand-
ling af tilknytningsforstyrrelser på 
dansk. Irene Højlund afsluttede et 
Ph.d. studie af den miljøterapeu-
tiske behandling, der foregår her. 
Undersøgelsen er beskrevet i bogen 
”Gennem fl ere labyrinter”. Styrken 
i den behandling, der foregår på et 
behandlingssted, er at der er TID. 
Behandlingen er ikke blot en serie 
af samtaler, eller andet over et korte-
re forløb, som skal helbrede tilknyt-
ningsforstyrrelsen (i den forståelse 
at problemet er løst). Der er i stedet 

tale om en langvarig proces, hvor der 
skabes rammer, miljø og løsningsmu-
ligheder for den enkelte. Løsnings-
mulighederne kan den enkelte tage 
med sig i sit videre liv og trække på, 
hver gang der dukker en ny udfor-
dring eller krise op. 

Den eneste behandlingsform, der 
er belæg for at trække på siger alt-
så, at behandlingen skal omhand-
le hele den hverdag, der er sammen 
med barnet og at behandlingen er 
langvarig.

Man kan således sige, at der ikke 
er den store samlede viden om hvil-
ke behandlinger, der er effektive. Der 
er ikke nogen behandling, der kan 
helbrede. Tilknytningsforstyrrelsen 
vil spille ind i kommende relationer 
og kriser. Den fremtidige opgave for 
behandlere og for familier, hvor der 
er børn med symptomer på tilknyt-
ningsforstyrrelser, vil derfor være at 
fi nde måder at agere, der er accepta-

ble for barnet, familien, behandleren 
og for det omgivende samfund. 

Tilknytningsforstyrrelse en varig 
del af livet
Som familie er det, man kan tage 
med fra denne polemik, at tilknyt-
ningsforstyrrelsen er noget barnet 
har med sig, der hyppigt vil være en 
del af livet. Det er så at sige blevet en 
del af den måde, barnet er menneske 
på. Der fi ndes ikke én behandling, 
som er den rette til alle. Behandlin-
gen skal være videnskabeligt funde-
ret eller mindst teoretisk velbegrun-
det. Valget af behandling skal være 
en personlig afvejning af fordele og 
ulemper ved den enkelte behand-
ling. Behandling skal være langsig-
tet, og behandlingen skal i brug hver 
gang der opstår nye udviklingstrin, 
kriser eller relationer. Det er – som 
andre forhold når man har børn – et 
livslangt projekt.  ■

I dag var en dejlig dag indtil posten 
kom med nyt fra DanAdopt. Jeg åb-
ner glad brevet – det kunne være, 
der var fremdrift i vores adoptions-
sag. Skuffelsen var stor, da jeg læser 
følgende tekst: DanAdopt hæver hjemta-
gelsesgebyret for sager, der hjemtager barn 
efter den 15. oktober 2007.

DanAdopts bestyrelse har besluttet 
at hæve hjemtagelsesgebyret med kr. 
10.000 for de fl este kontakters ved-
kommende og med kr.12.000 for Ko-
rea, Indien og Bulgarien.

Det er ikke første gang DanAdopt 
beder familier om penge. Den 27. ok-
tober 2006 fi k min mand og jeg et 
brev om at DanAdopt regulerede be-
talingen for adoption med 5000 kro-
ner til indbetaling med udgangen ja-
nuar 2007. Vi betalte dengang ved 
kasse 1, for et barn ville vi have.

Der er ifølge DanAdopt heller ikke 
andre til at betale end ”kontakterne” 
denne gang – jeg antager at ”kontak-
ter” betyder os familier, som venter 
på deres barn...

Min mand og jeg oplever, at vi er 

fuldstændig i lommen på DanAdopt. 
Hvor mange penge kan min mand og 
jeg og alle I andre ”kontakter” nå at 
betale, inden vi får vores barn? Har 
vi overhovedet råd til at adoptere, når 
vi når så langt? 

Desuden synes jeg, det er yderst 
smagløst af bestyrelsen at afslutte et 
brev som i de forrige 6 afsnit, benæv-
ner familier som ”kontakter” og ”sa-
ger” med følgende tekst:

”I DanAdopt glæder vi os dagligt 
over at få lov til at arbejde med noget 
så livsbekræftende og positivt som at 
sammenføre børn uden muligheder 
for at vokse op i en familie med fa-
milier her i landet, der ønsker at sup-
plere deres familie med et barn fra 
udlandet.”

Hvad er formålet med denne tekst? 
- at vi som familie lige skal rammes 
på vores følelser – og så sige: ”nå ja 
- det er også rigtigt - vi betaler selv-
følgelig ved kasse 1”? De familier jeg 
kender, er alle enig i det, DanAdopt 
skriver. Så hvorfor skrive det?

Som bestyrelse synes jeg, man skul-
le se på andre muligheder for at spar-

re. I sundhedsvæsnet, hvor jeg selv ar-
bejder, kan vi ikke bare bede om fl ere 
penge. Sådan fungerer verden ikke. 
Vi er nødt til at se på vores arbejds-
gange, de udgifter vi har i mindste 
detalje. Vi er nødt til at se på, om der 
er mulighed for at dele verden med 
andre i samme båd. Udviklingen i 
Danmark går, efter DanAdopts eget 
udsagn, i brevet om hævning af hjem-
tagelsesgebyret, i retning af at antal-
let af hjemtagne børn er faldende. 
Tiden er måske inde til kun at have 
én organisation i Danmark... At se på 
arbejdsgange og ændre i organisatio-
nen kræver hårdt arbejde og proak-
tiv/kreativ tænkning. 

Den langsigtede risiko ved konti-
nuerligt at forhøje prisen er, at det 
efterhånden kun er den danske elite, 
der kan adoptere og så er der måske 
slet ikke brug for DanAdopt.

For mig at se er den nemmeste ud-
vej for DanAdopt at hæve prisen. Og 
vi som familier er prisgivet, for der er 
ikke andre steder, vi kan gå hen, hvis 
vi, vel at mærke, vil have et barn. 

Muligheden for ikke at vælge et 

Læserbrev

DanAdopt hæver hjemtagelsesgebyret for sager, 
der hjemtager barn efter den 15. oktober 2007



14

Det er ikke svært for os i DanAdopt 
at forstå reaktioner som skuffelse og 
vrede, når vi fi nder det nødvendigt at 
hæve prisen for den ydelse, vi har af-
talt med vore familier. På trods af, at 
vi selvfølgelig vidste, at vi ville møde 
mange negative reaktioner, har vi 
også fået tilkendegivelser, der ud-
trykker forståelse for, at vi for at sik-
re den fortsatte virksomhed er nødt 
til at gøre det, vi har gjort.

Vi er kede af, at det er kommet der-
til, men havde også en trang til at til-
kendegive, at det på trods af de nega-
tive følelser stadig er utroligt dejligt 
at arbejde med adoption – og der-
med for en virkeliggørelse af vore fa-
miliers store ønske. Det er et kvalita-
tivt aspekt ved vores arbejde at holde 
fast i det positive sigte med alt det, vi 
gør. Vi kunne heller aldrig fi nde på 
at kalde vore familier for ’kontakter’ 
eller med andre distancerende ud-
tryk. I vores brev betyder ’kontakter’ 
da også ’lande’.

Den økonomiske situation, Dan-

Adopt befi nder sig i, er først og frem-
mest et resultat af fejlslagne forvent-
ninger og manglende mulighed for 
at reagere hurtigt på nye økonomiske 
krav. Det er gået meget langsomme-
re med hjemtagelserne fra en række 
lande, end vi havde troet og håbet, 
og prisniveauet i en række lande er 
også fortsat med at stige. Vi har til-
passet driftsbudgettet løbende, her-
under antallet af ansatte, og vi har 
holdt meget igen på samtlige udgifts-
områder. Det faktum, at der desvær-
re går 2 år eller mere fra prisen på 
vores ydelse aftales, og til vi kan ind-
tægtsføre den ved barnets hjemtagel-
se, betyder, at prisændringer for nye 
ansøgere er alt for længe om at slå 
igennem.

Det er baggrunden for, at vi bekla-
geligvis har måttet gribe til forhøjel-
sen af hjemtagelses-gebyret for samt-
lige ’gamle’ sager, hvor hjemtagelse 
af barnet fi nder sted efter 15. okto-
ber 2007. For nogle skal forhøjelse 
betales forholdsvis snart, for mange 

andre forfalder beløbet først om 1, 
1 1/2 eller 2 år. Desværre, må man 
sige, for det afspejler jo de efterhån-
den meget lange ventetider.

Det er vist ikke uberettiget at beteg-
ne adoptionsformidlingssituationen 
som ’op ad bakke’. Det hjælper ikke 
meget at beklage sig over det, men 
det er et faktum, at det nærmest over-
alt går langsommere, bliver dyrere og 
mere kompliceret. Hvis adoptionsfor-
midling til Danmark skal leve op til 
adoptionsfamiliernes forventninger 
kræver det mulighed for at være med 
prismæssigt i de lande, hvor andre 
modtagerlande stiller dagsordenen. 

Hvis vi skal forestille os adoption 
fra lande, der i dag er ’lukkede’, 
f.eks. lande uden adoptionslovgiv-
ning p.t., lande med religiøse forbe-
hold mod adoption eller lande, hvor 
der mangler generel infrastruktur el-
ler uafhængigt embedsværk, kræver 
det tålmodig, langvarig og bekoste-
lig indsats fra organisationernes side 
med risiko for fi asko. Det er også en 
stigende nødvendighed, at vi har et 
personale med faglig baggrund af 
høj kvalitet, og det er vanskeligt at 
fastholde og videreudbygge dette, 
hvis der ikke er en vis kontinuitet i 
bemandingen.

Vi kan godt se, at der er en risiko 
for, at adoption fra udlandet vil fore-
komme økonomisk uoverkommeligt, 
og at der derfor vil opstå en social 
slagside. Det er en kedelig vision, og 
vi vil gøre alt, hvad der er muligt for 
at undgå den. Vi mener dog ikke, at 
stigningen i de gennemsnitlige ud-
gifter til adoption set over en årræk-
ke adskiller sig væsentligt fra stig-
ningerne på mange andre udgifter 
i Danmark, der i større eller mindre 
omfang er afhængig af prisudviklin-
gen i tredjelande. 

Ole Bergmann, 
kontorleder, DanAdopt

Svar på læserbrev til Adoption & Samfund

barn bliver for min mand og mit ved-
kommende større og større for hver 
gang DanAdopt hæver prisen. Det er 
den kendsgerning min mand og jeg 
nu skal forholde os til.

Jeg har sendt en mail med be-
skrivelse af min frustration til Dan-

Adopts bestyrelse, att: kontorleder 
Ole Bergmann, som blot svarer, at 
min henvendelse bliver sendt vide-
re til bestyrelsen og vil blive besva-
ret derefter. Samtidig skriver han til 
mig, at han også selv synes, at adopti-
onsarbejdet til tider er temmelig me-

get ”op ad bakke” og beder om min 
forståelse herfor.

Og hvad skal jeg så bruge dét til?

Med venlig hilsen
Caroline Dalgaard

Kuk-kuk! Thea Yan titter frem bag døren. Thea er knap 3 år og født i Kina.
 Foto illustrerer ikke artiklen.
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”Regnbuefamilier”
henterejsen efter et adoptivbarn

BOGANMELDELSE

ISBN 978-87-91918-14-6
Pris: 299 kr.
Abrakadabra Forlag

af Tina Krogh

”Regnbuefamilier” er først og frem-
mest en bog for kommende adoptiv-
forældre, hvor ikke mindre end 22 
familier beskriver deres rejse efter 
deres søn eller datter. Jeg ville helt 
sikkert selv have ”slugt” bogen, i den 
fase af adoptionsprocessen. Nu fl ere 
år efter og mor til to, kunne jeg sid-
de og nikke genkende til en masse 
af de følelser og oplevelser, som fl e-
re af familierne beskriver. 

Bogens force er, at så mange fa-
milier har bidraget til bogen og at 
de familier, der har beskrevet deres 
oplevelser, har adopteret børn i alle 
aldre (0-8 år) og fra mange forskelli-
ge lande. Man kommer som læser på 
en hurtig jordomrejse, og får indblik 
i, hvor forskelligt de enkelte lande 
håndterer bortadoption. Hvis man 
ikke ved, hvilket land man ønsker at 
adoptere fra, vil man helt klart kun-
ne hente både viden og inspiration 
fra denne bog. 

Børnene reagerer vidt forskelligt 
på deres nye forældre; nogle få ka-
ster sig i armene på deres forældre, 
andre græder som pisket og nogle 
falder i søvn. Men uanset barnets al-
der og reaktionsmønster er det un-
der alle omstændigheder en vold-
som oplevelse for et barn at blive 
”kastet” i armene på vildt fremme-
de mennesker, som vi forældre jo er 
i de fl este tilfælde.  

Her synes jeg, at det var dejligt at 
læse om de børn, som i visse lande 
får muligheden for at møde deres 
nye forældre nogle gange, inden de 
forlader børnehjemmet eller plejefa-
milien. Det syntes jeg alt andet lige 
virker tusind gange mere humant, 
end at barnet bogstavelig talt bli-
ver overdraget til ”os” helt fremme-

de mennesker. Den sidste måde kan 
meget vel bevirke, at barnet starter 
sin tilværelse i sin nye familie med 
et kæmpe chok, større end det be-
høvede at være, hvis barn og foræl-
dre havde haft mulighed for at lære 
hinanden at kende en smule, inden 
den offi cielle over-
dragelse. Det er må-
ske en sag de adop-
tions-formidlende 
institutioner burde 
se nærmere på?

Der var to histori-
er i bogen som un-
drede mig: Jeg blev 
mildt sagt forbavset, 
da jeg læste om en 
familie, der gik på 
shoppingtur 2 dage 
efter, de havde mod-
taget deres barn, og 
lod deres nyadopte-
rede datter passe af 
en på hotellet! Når 
nogle kan fi nde på 
det, kan man ikke 
lade være med at 
tænke, at det adop-
tionsforberedende 
kursus enten ikke 
har været godt nok 
eller at familien har 
snorksovet i timen. 

En anden familie 
beskriver igen og 
igen, at de er helt 
normale. At være 
”normal” for den-
ne familie er åben-
bart meget vigtigt 
og man kan ikke 
lade være med at være lidt bekym-
ret for, hvordan de vil takle at bli-
ve en såkaldt anderledes eller ”unor-
mal” familie. 

Flere forældre beskriver, at da de 
endelig er ved vejs ende og kun skal 
vente et døgn, før de skal se deres 
barn, SÅ kommer tvivlen, frygten 
og usikkerheden prompte anstigen-
de. Det er så stort og uvirkeligt at 

skulle være forældre, at mange nær-
mest bliver grebet af panik på ”mål-
stregen”. Jeg tror, at det er helt al-
mindeligt, jeg tror ikke på, at man 
kan blive forældre, uden at følelser-
ne i mere eller mindre grad ”fl agrer 
uden på kroppen”, og fl ere famili-

er beskriver da også, at deres rejse 
var fantastisk, men psykisk udmat-
tende. 

Det kunne være interessant at læse 
efterfølgeren til denne bog, nemlig 
”Hvordan går det så med den lille 
familie, når den kommer hjem” og 
roen og dagligdagen eller kaosset 
begynder…..   ■

Nanna og Martin i Dyrehaven. De er begge født i Vietnam.
 Foto illustrerer ikke artiklen.



Lokalforeningerne
Bornholms Amt
Klaus M. Nielsen

Smallesund 102, 3700 Rønne
97 22 19 37

Frederiksborg Amt 
http://frederiksborg.adoption.dk

Kia Berlick
Jættehøjvej 5, 3550 Slangerup

47 33 31 60

Region Fyn
Sanne Pedersen

65 97 22 97

Hovedstaden
http://hovedstaden.adoption.dk

Per Stokholm
Koreavej 3, 2300 København S.

32 58 56 34

Københavns Amt
Birgitte Dünweber

Mindesvej 32, 2870 Dyssegård
39 69 91 07, koebenhavnsamt@adoption.dk

Nordjyllands Amt
http://nordjylland.adoption.dk

Torben Fristrup
Wilhelm Jensensvej 1, 9500 Hobro

98 52 55 42, nordjylland@adoption.dk

Ribe Amt
http://ribe.adoption.dk/

Kirsten Korning
Øster Skibelundvej 36, Askov

6600 Vejen
75 36 10 50, ribe@adoption.dk

Ringkøbing Amt
http://ringkoebing.adoption.dk

Helle Pedersen
Tyttebærvej 7, 6920 Videbæk

97 17 31 01, ringkoebing@adoption.dk

Roskilde Amt
Per Christiansen Ehlers

Prins Buris Vej 30, 4000 Roskilde
46 35 65 66, roskilde@adoption.dk

Storstrøms Amt
http://storstroem.adoption.dk

Claus Holmstrøm
Sandageren 23, 4700 Næstved

55 73 37 70

Sønderjyllands Amt
Marie Andresen

Flensborg Landevej 135, Rødebæk
6360 Tinglev

74 64 25 60, soenderjylland@adoption.dk

Vejle Amt
http://vejle.adoption.dk

Søren Clemmesen
Glamsbjergvej 7, 6000 Kolding
75 53 97 61,vejle@adoption.dk

Vestsjællands Amt
vestsjaelland@adoption.dk

Lene Borg
Tveje-Merløse 2 B ,4300 Holbæk

59 43 92 01

Viborg Amt
http://viborg.adoption.dk

Mona Østergaard
Lærkevej 12, Mønsted, 8800 Viborg

86 64 61 72, viborg@adoption.dk

Århus Amt
Jeanette Lyk

Langballevej 14, 8320 Mårslet
86 29 76 63

aarhus@adoption.dk

Nyt fra 
Københavns amt
Vi har nu afholdt 2 arrangementer for fagfolk og med mere end 100 delta-
gere! Vi oplevede, at pædagoger i stigende grad blev inviteret med til vores 
arrangementer om tidligt omsorgssvigt med Niels Peter Rygård, og vi valg-
te derfor at forsøge med et fyraftensmøde for alle de faggrupper vores børn 
møder uden for hjemmet. 

Vi har sendt invitationer pr. mail til sundhedsplejekontorer, socialforvalt-
ninger, PPR, dagplejehuse, daginstitutioner mm. i hele Københavns Amt.

Vi kunne hurtigt melde alt udsolgt på det første møde og arrangerede der-
efter et nyt fyraftensmøde i maj for de mange på ventelisten.

Det er dejligt at se, at så mange pædagoger, psykologer m.m. straks mel-
der til, når tilbudet viser sig!

I april have vi en ”kæresteaften” (også for dem uden kæreste), hvor vi en 
fredag aften med lidt vin og mad og i selskab med Susanne Siggaard lod os 
underholde om det ”at modnes som adoptivfamilie”.

Vi håber at få et par friske nye medlemmer i bestyrelsen til efterårets ge-
neralforsamling. Vi er en lokalforening med et højt aktivitets-niveau, så fl e-
re hænder og nye ideer vil være dejligt.

Har du tid og overskud i din hverdag? Måske har du store børn, måske 
venter du på barn? Du skal regne med ét månedligt møde + diverse opga-
ver, og så skal du selvfølgelig bo i Københavns Amt.

Se indkaldelsen til næste generalforsamling i vores lokalblad som blev ud-
sendt i august. 

Birgitte Dünweber
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Ringkøbing Amt 
- aktivitetsdag for hele familien

Lørdag d. 21.april 2007 mødtes vi syv familier til aktivitetsdag på Koustrup-
gaard, en integreret dagsinstitution i Lind ved Herning. Yderligere to fami-
lier mere var tilmeldt, men blev desværre forhindret i sidste øjeblik.

Tre af Koustrupgaards pædagoger havde sagt ja til at lave aktiviteter for 
os, programmet for dagen var: musiklegestue for de mindste, og bolche-
fremstilling for de ældste.

Kl. 10:00 startede vi alle med at få rundstykker og kaffe, og lidt hyggesnak. 
Kl. 10:45 startede aktiviteterne. De 0-4-årige børn var sammen med deres 
forældre på en musikalsk rejse, til forskellige lande / steder.

De besøgte bla. Afrika, og for at komme der til skulle børn og forældre 
”fl yve”. I Afrika skulle børnene forstille forskellige dyr. Rejsen gik også forbi 
Kaj og Andrea, her blev der lavet gymnastik til ”Bom Tikke Bom” sangen.

For de ældre børn og deres forældre, var det bolchefremstilling der var 
på menuen. Børnene så hvordan bolcherne blev til, og de skulle selv klippe 
og skære bolchemassen ud til bolche og slikkepinde, inden den blev kold og 
stivnet. Der blev lavet både karamelbolcher, lakridsbolcher og æble/hind-
bærbolcher. Så der blev både smagsprøver og slikkepinde og bolcher til at 
tage med hjem.

Efter de 2 aktiviteter mødtes alle familier udenfor. Nu var det tid til at lave 
pandekager, det blev dog ikke over bål, da blæste for meget. I stedet blev 
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Landegrupper
Bolivia

bolivia@adoption.dk
www.bolivia.adoption.dk
Bertel Strandbygaard 

55 76 40 36 - bertels@post2.tele.dk 
Katinka Hoydal 

39 27 28 01 - hoylysdal@mail.dk 
Sine Almstrup 

38 10 17 75 - sine@almstrup.dk
Brasilien

Kirsten Friis Rasmussen og 
Hubert Pournow - tlf. 46 19 30 60

Bulgarien
Kim Mariegård - tlf. 59 96 12 02

thambour@mail.tele.dk
Colombia - Fanas venner: 

Torben Sørensen - tlf. 86 14 57 08
Danmark

Fam. Behmer - tlf. 64 82 62 20
Ecuador

Mette E. Thygesen - tlf. 97 15 34 43
mette.thygesen@hotmail.com

www.ecuadorkluben.dk
Ethiopien:

Knud Nielsen - tlf. 75 80 24 74
aa31@nypost.dk

www.etiopien-foreningen.dk
Guatemala

Anni Bech Nielsen - tlf. 47 52 77 76
Hviderusland

Peder Marlo, Asgård 92, 9700 Brønderslev,
tlf. 98 80 04 18

Indien
Svend Erik Holm - tlf. 64 47 38 35

sve@holm.mail.dk, www.indiengruppen
Kaliningrad/Moskva

Helle Pedersen - tlf. 97 17 31 01
Kina

Ulla Jahn, Solbakken 10, 1., 2840 Holte
kontakt@kinaforeningen.dk, tlf. 45 42 46 52

www.kinaforeningen.dk
Nepal

Hanne og Hans Doktor, tlf. 75 65 48 36,
hanne.veis@adr.dk

Peru
Bjørn Rude Voldborg, Æblehaven 1,

3400 Hillerød, tlf. 48 25 05 95 
bgv@pharmexa.com

Rumænien: 
Bente Pedersen - tlf. 62 62 20 51

www.rumania.adoption.dk
vjb@get2net.dk

Sydafrika: 
Berit Engstrøm Krebs
askimvej7@mail.dk

www.landegruppesydafrika.dk
Thailand

Ebbe Møller - tlf. 45 79 24 46/40 64 55 84
ebbemoeller@yahoo.dk

Tjekkiet
Anette Rosenberg Clausen - tlf. 74 62 06 18

www.tjekkiet@adoption.dk 
Vietnam

Peter Skjøt, Vigerslevstræde 12, 2500 Valby
tlf. 36 30 05 28

formand@vietnamadoption.dk
www.vietnamadoption.dk

Interessegrupper 
Bal Vikas Venner, Indien

Claus Carlsen - tlf. 24 84 63 49
Bjørn Egekær - tlf. 58 50 31 06

www.balvikas.dk, info@balvikas.dk
Colombia - Fanas venner: 

Torben Sørensen - tlf. 86 41 57 08
bestyrelsen@fana.dk, www.fana.dk

Ene-Adoptanter
Signe Hindsberger - tlf. 45 82 41 20
Linda Berkowitz - tlf. 39 18 04 12

 Børnehjemmet Palna, Indien
Mette Thomsen - tlf. 38 28 50 25

pandekagerne lavet på et gammeldags komfur til brænde som institutionen 
havde i deres udeværksted.

Det var rigtig hyggeligt, mens pandekagerne bagte, legede børnene på 
legepladsen. Vi voksne fi k tid og mulighed, for at snakke om vores dejlige 
børn og hører de andres historier og udveksle erfaringer.

Vi sluttede dagen af med at spise en masse af de dejlige pandekager. Alt i 
alt havde vi en dejlig familiedag på Koustrupgaard.

Kommende arrangementer i A & S i Ringkøbing amt:
25. september: Generalforsamling og foredrag med Almaz Næsborg 
Andersen.
7. oktober: Baboon City for hele familien.
9. december: Jule- og hestevognstur for hele familien, hos naturpædagog 
Niels Søndergaard i Ry.

Bente Kortbek Hansen

Første skoledag efter sommerferien. Molly, 8 år, skal i 2. klasse, og lillesøster Sally, 6 år, skal i 
1. klasse. Molly er født i Vietnam, Sally er født i Kina.
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Lokalforeningen Frederiksborg Amt 

GENERALFORSAMLING 
 
25/9 - 2007 kl. 19:00 til 19:30
Dagsorden i hht. vedtægterne.
 
- mød op og vær med til at sætte dit præg på din 
lokalforenings arbejde!
 
Sted:
ELVÆRKET, Ved Kirken 6, Frederikssund
 
herefter
 
”Rejsen tilbage”
 
Kl. 19:45 samme sted.
To familier, der har været på besøg i deres børns 
fødeland, kommer og fortæller og viser billeder fra 
deres ture. Der venter et par spændende fortællin-
ger om sjove overraskelser og nogle helt igennem 
fantastiske ture. (Peru og Ecuador)
 
Der vil være kaffe/the og vand.
 
Tilmelding er ikke absolut nødvendig, men hvis du 
orker det ville det alligevel være dejligt, om du vil-
le sende os en mail, om du kommer til det ene el-
ler det andet arrangement - eller endnu bedre - hvis 
du kommer til dem begge!
 
mail: frederiksborg@adoption.dk

Adoption & Samfund Nordjylland 

GENERALFORSAMLING 
på Vadum skole (gratis)

Efter generalforsamlingen er der foredrag af Anni 
Poulsen: Styrk adoptivbørns selvværd (betaling).

OBS: Medlemmer, der overfl yttes fra Viborg og 
Århus amt, skal ikke betale.
Tid/sted: Vadum skole, lørdag den 6. oktober 2007 
kl. 11.00 til ca. 15.00

Dagsorden til generalforsamlingen 
(kl. 11.00 til ca. 12.30)
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4.  Indkomne forslag (skal være formanden, Torben 

Fristrup, i hænde senest lørdag den 22. sept.)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:                
 Jens Næsby: Genopstiller.
 Torben Fristrup: Genopstiller.
  Jeanne Andersen indtræder i Henriette 

Broens post og er på valg næste år.
  Nyvalg af et bestyrelsesmedlem og to sup-

pleanter.
6.  Valg af delegerede til landsforeningens general-

forsamling, jfr §6.
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Foredrag af Anni Poulsen kl.13.00 til ca. 15.00
(indledes med let frokost kl. 12.30-13.00)

Styrk adoptivbørns selvværd

Hvordan vi styrker vores adoptivbørns selvværd 
og giver dem den bedste forudsætning for et godt 
liv?

Anni Poulsen vil give sit bud på hvordan. Hun vil i 
sit foredrag give os nogle redskaber til, hvordan vi 
lærer at se, høre og forstå vores børn – hvordan vi 
anerkender dem.
Anni Poulsen er pædagog og marte meo-terapeut 
og -supervisor. Hun underviser på Pædagog-semi-
nariet i Ålborg.
Pris: 50 kr. medlemmer / 75 kr. ikke-medlemmer 
(overfl yttere fra Århus og Viborg amt gratis).
Der serveres let frokost, kaffe, te og småkager. Øl 
og vand kan købes.

Tilmelding kan ske til: 
Jens Næsby, tlf. 98181910 eller Torben Fristrup, tlf. 
98525542, senest den 22. september 2007.

OBS! Husk at give Region Nordjylland jeres email-
adresse. Fra årsskiftet overgår vi til at kommunikere 
via e-mail, hjemmeside og arrangementskalender. 
De, der ikke har email, bedes kontakte bestyrelsen 
for at modtage information pr. brev.

Adoption & Samfund LF Vejle Amt 

GENERALFORSAMLING 
 
Der afholdes ordinær generalforsamling 
tirsdag den 18. september kl. 19.30 
i Løget Sognegård, Løget Center 2, Vejle.

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
4.  Indkomne forslag (vedr. resten af 2007, skal være 

formanden i hænde senest 14 dage før).
5.  Valg af bestyrelse (til resten af 2007).

På valg er følgende:  Jesper Klejstrup.
6.  Valg af delegerede til Landsforeningens gene-

ralforsamling.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt / cafésnak.

LF Vejle Amt er vært ved et glas og et stykke kage. 
Der er ikke som tidligere foredrag efter generalfor-
samlingen, men mød op og få en snak med dit lo-
kale adoptionsnetværk.

Bestyrelsen / vejle@adoption.dk
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Adoption & Samfund LF Århus Amt 

GENERALFORSAMLING 
 
Der indkaldes hermed til afsluttende generalfor-
samling i Adoption & Samfund, Århus Amt samt 
stiftende generalforsamling for LF Østjylland

Fælleshuset, Majsvænget 15, 8340 Malling
Torsdag d. 27. september 2007 kl. 19.00

Efter generalforsamlingen vil unge adopterede, bl.a 
Ina Dyggard medlem af ASU, fortælle om deres op-
levelser og refl eksioner over det at være adopteret.

Dagsordenen for den afsluttende generalforsam-
ling, Århus Amt:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af to stemmeoptællere.
3. Valg af referent.
4. Formandens beretning.
5. Forlæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Indkomne forslag.
7.  Valg af bestyrelses medlemmer, 

indtil 31.12.2007.

Forslag til dagsordenens punkt 6 skal være forman-
den skriftligt i hænde senest 14 dage før general-
forsamlingen. Adressen er Jeanette Lyk, Langbal-
levej 14, 8320 Mårslet.

Dagsordenen stiftende generalforsamling for
LF Østjylland:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af to stemmeoptællere.
3. Valg af referent.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor + suppleant.
6. Evt.

De gældende vedtægter kan fi ndes på www.adop-
tion.dk.

Der vil blive serveret te/kaffe i pausen. Af hensyn 
til serveringen ønskes tilmelding til formanden på 
8629 7663 eller på mail adoption.lyk@webspeed.
dk, men skulle det glippe, så mød op alligevel, alle 
er velkomne.

Adoption & Samfund 
LF Ringkøbing Amt 

ARRANGEMENT 
 
Først kort generalforsamlingen og lige derefter fore-
drag med Almaz Næsborg Andersen

Foredrag:  

”Hyæner i natten 
- historien om Almaz”

Som lille pige voksede Almaz op i en ganske almin-
delig landsby i Etiopien, hvor hun gik i skole og pas-
sede sine pligter i hjemmet sammen med sine an-
dre søskende. En dag da hun er alene på en tur ind 
til den nærliggende større by, går det galt. Hun bli-
ver påkørt af en lastbil og overlever kun med nød 
og næppe. På hospitalet ser man ingen anden ud-
vej end at amputere den otteårige piges begge ben 
ved knæene. 

Almaz starter genoptræning hos udsendte læger i 
Etiopien og kan efter nogen tid langsomt begynde 
at gå med proteser, i stedet for at kravle rundt på 
alle fi re. En dag bliver Almaz pludselig hentet af et 
dansk ægtepar, som ønsker at adoptere den unge 
pige. Manden er specialist i benproteser, og med sit 
nye liv i Danmark får den afrikanske pige pludselig 
en fremtid, hun ikke turde drømme om som han-
dicappet barn i Etiopien.

Almaz’ livshistorie er en stærk og livsbekræftende 
fortælling om at vokse op i et traditionelt landsby-
samfund i Etiopien og pludselig befi nde sig i et mo-
derne dansk samfund. Samtidig er det en drama-
tisk skildring af en lille piges barske skæbne, og om 
hvordan en usædvanlig viljestyrke og gåpåmod har 
skabt en moden kvinde 32 år, som i dag er gift med 
en dansk politiker og er mor til tre børn.

Almaz kommer og fortæller hendes historie og om 
hvordan hun som voksen fi k lyst til at gå tilbage til 
sin afrikanske fortid. Hun genfandt sin biologiske 
mor og fi k forklaring på, hvad der egentlig skete den 
gang forud for hendes livs store vendepunkt.

Tid: Kl. 19.00 tirsdag den 25.september 2007  

Sted:  Måbjerg Skole, Måbjerg Skolevej 6, 
7500 Holstebro

Pris: 50 kr. person

Tilmelding senest d. 10. september 
til Bodil Laursen, telefon 97 45 61 75 eller 
mail: fl bsllaursen@mail.dk
eller Lisbeth Nielsen, telefon 75 19 16 19 eller 
mail: krage@post5.tele.dk

Tag gerne venner og familie med! Vi ses! Kærligved ved første knus. Molly med sin lille nye kusine Hannah. 
Molly er 7 år og født i Vietnam. Hannah er 4 mdr. og født i Irland.
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Adoption & Samfund LF Roskilde, 
Vestsjællands og Storstrøms Amt 

GENERALFORSAMLING 
 
Der indkaldes hermed til afsluttende generalfor-
samlinger i Adoption og Samfund, LF Roskilde, 
Vestsjællands og Storstrøms Amt samt stiftende ge-
neralforsamlinger for LF Midt- og Vestsjælland og 
LF Sydsjælland

onsdag den 3. oktober kl. 19.00 i Ringsted Kongres-
center, Nørretorv 57, 4100  Ringsted.

Dagsorden for de afsluttende generalforsamlinger:
1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af to stemmeoptællere.
3.  Valg af referent.
4.  Formandens beretning.
5.  Forlæggelse og godkendelse af regnskab.
6.   Indkomne forslag, der alene har betydning for 

resten af 2007.*)
7.    Valg af delegerede til

landsgeneralforsamlingen.
8.  Valg af revisor og suppleant for denne.
9.    Valg af bestyrelsesmedlemmer, 

indtil 31.12.2007.
10. Evt.

Dagsorden for stiftende generalforsamlinger for 
LF Midt- og Vestsjælland samt LF Sydsjælland
1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af to stemmeoptællere.
3.  Valg af referent.
4.   Indkomne forslag, der alene har betydning for 

2008.*)
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5.  Valg af revisor og suppleant for denne.
6.  Evt.

*) Indkomne forslag skal være de respektive for-
mænd skriftligt i hænde senest 14 dage før gene-
ralforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen vil Jacob Nossel, kendt 
som makker til Simon Juul i Det røde Kapel, fortæl-
le om sit liv som handicappet og adopteret.

Foreningerne vil være vært ved et mindre trakte-
ment.

Af hensyn til arrangementets organisering ønskes 
tilmelding til de respektive formænd senest den 26. 
september 2007.

LF Roskilde Amt, Per Ehlers, pec@tele2adsl.dk  

LF Storstrøms Amt, Claus Holmstrøm, chol@danskebank.dk

Vestsjællands Amt, Lene Borg, Lene.Borg@email.dk

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING 
i Adoption & Samfund
 
Lørdag den 3. november 2007 kl. 13.00 på 
Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 
5250 Odense

Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen:
1: Valg af dirigent.
2:   Godkendelse af at dagsorden er i overensstem-

melse med vedtægterne.
3:  Bestyrelsens beretning.
4:    Regnskab for 2006/07 – forelæggelse og god-

kendelse.
5:  Indkomne forslag. 
6:  Arbejdsprogram for det kommende år.
7:    Orientering om budget for igangværende år 

samt:
• Fastlæggelse af kontingent for kommende år.
•  Fastlæggelse af abonnementspris for 

bladet ”Adoption & Samfund” for det 
kommende år.

•  Fastlæggelse af lokalforeningernes og 
interessegruppernes andel af det samlede 
kontingent.

8:  Valg til hovedbestyrelsen.
9:  Valg af suppleanter til hovedbestyrelsen.
10:  Valg af revisor samt revisorsuppleant.
11:  Eventuelt.

Regnskab og budget sendes til lokalforeningerne ul-
timo september, herunder forslag til medlemskon-
tingent for det kommende år samt abonnementspris 
for bladet for det kommende år og forslag til lokal-
foreningernes og interessegruppernes andel af det 
samlede kontingent.

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden 
skriftligt i hænde senest den 13. oktober 2007. Hvis 
der sker ændringer i dagsordenen, sendes den en-
delige dagsorden til lokalforeningerne senest den 
20. oktober 2007.

HOVEDBESTYRELSEN

Ida, født i Indien, hygger sig med sin veninde Josephine i badekarret.
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senior rejser
                                    ET SELSKAB I PROFIL REJSER GRUPPEN

ADOPTIONS- ELLER BESØGSREJSE
Vi samarbejder med de førende luftfartsselskaber for at give 
Dem individuel betjening - uanset rejsemål og tidspunkt.
Kontakt en ekspert på dette område, som kender de 
specielle behov, der er i forbindelse med adoptionsrejser.
I visse tilfælde kan vi yde 5% rabat på fl ybilletterne.

Specialprogram for besøgsrejser til Korea
Indhent altid et uforpligtende tilbud hos:

Søtorvet 5 · 1371 København K
Tlf. 33 93 88 00 · Fax 33 93 88 90 · E-mail: sr@senior-rejser.dk

ANNONCE:

Se her  - Se her  - Se her 

Der henvises ligeledes til vores hjemmeside

www.adoption.dk 

Her kan der også fi ndes meget rådgivning og information.

Ovenstående materiale kan bestilles på sekretaer@adoptionogsamfund.dk

Hvem skal have adoptionsprisen 2007?
Hovedbestyrelsen i Adoption & 
Samfund har besluttet at 
indstifte en Adoptionspris. 
Prisen skal gives som 
påskønnelse af en 
ekstraordinær indsats inden 
for adoptionsområdet. Det kan 
være en indsats inden for f.eks. 
politik, forskning, oplysning 
eller andet. Det afgørende er, 
at der skal være tale om en 
indsats, der har gjort en 
positiv forskel for adopterede 
eller vil kunne komme til at 

gøre det på længere sigt.
Har du et forslag til hvem, der 
skal have Adoptionsprisen i 
2007?

Prismodtageren kan være en 
person, en gruppe eller en 
organisation.

Selve prisen, der består af en 
kunstgenstand, vil blive 
overrakt i forbindelse med 
Adoption & Samfunds 
landsgeneralforsamling den 

3. november 2007. Adoption & 
Samfund betaler 
prismodtagerens udgifter til 
rejse og eventuelt ophold i 
forbindelse med modtagelse af 
prisen.
Hvis du har et forslag til, hvem 
der skal have den første 
Adoptionspris, bedes du sende 
forslaget sammen med en kort 
motivation til: 
adoptionsprisen@adoption.dk 
senest den 1. oktober.

Foreningen har udgivet nogle forskellige pjecer 
med mere som kan bestilles hos sekretæren.
Særligt skal benævnes pjecerne “Når adoptiv-
børn skal passes” og “Adoptivbarn i klassen” 
samt “Adopteret og voksen” og “Adoption, råd 
og vink”.

Herudover har vi udgivet en “litteraturliste” 
(blad) samt en bog fra vores behandlerkonfe-
rence 2003. Foredragene som blev holdt, kan 
fås på DVD eller VHS.

Vi er ligeledes i besiddelse af en del ældre bla-
de, især vores temablad om skolestart samt 
andre temanumre.

BIBLIOTEKAR 
efterlyses

Foreningens litteraturliste
trænger til opdatering. 

Litteraturlisten fi ndes på hjem-
mesiden www.adoption.dk samt 

i trykt form. Er du medlem 
af foreningen og bibliotekar, 
og har du lyst til at hjælpe os 

med at løse denne opgave, skal 
vi venligst bede dig sende en 
email til Helle Jespersen på
helle.jespersen@get2net.dk 
eller ringe på tlf. 39697715.
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Arrangementer i LF Københavns Amt
Babymassage/Sanseintegration
19.september begynder vi med babymassage som et 
tilbud til adoptivforældre på orlov med deres børn. 
Instruktør er en sundhedsplejerske, der er uddan-
net i både babymassage og sanseintegration og som 
har specialviden om adoption.
Hold på seks voksne med ét barn, i alt otte gange. 
Prisen: 800 kr. Tid/sted: 10.30-11.30 på Blåmunke-
vej 1-3, 2400 København NV.
Tilmelding: koebenhavnsamt@adoption.dk

Fra børnehjem til børnehave… 
Hvordan klarer adoptivbarnet hverda-
gen i daginstitutionen – og omvendt!? 
Spændende debataften for både forældre og perso-
nale i daginstitutioner, PPR m.fl .
Kl. 19-20: Oplæg v. May Britt Skjold, privatpraktise-
rende psykolog og underviser ved de adoptionsfor-
beredende kurser: Adoptivbarnets liv før adoptio-
nen. Herunder tilknytning til adoptivforældre og 
personale i daginstitutioner.
Kl. 20-21: Oplæg Dorianne Barslev, psykolog ved 
adoptionsrådgivningen i Hillerød: Hvordan går det 
børnene og hvordan kan man som forældre og in-
stitutionspersonale afhjælpe eventuelle vanskelig-
heder i daginstitutionen.
Kl. 21-22: Debat/spørgsmål.
Tid: Tirsdag den 18. september kl. 19.00-22.00.
Sted: Hellerup Bibliotek; Ahlmanns Allé, 2900 Hel-
lerup.
Tilmelding ved indbetaling af 75,-kr. pr. pers. på 
Reg. 2123 Kontonr. 8135619095 (opgiv tlf. nr. samt 
arr. nr. 1 på tilmelding). Tilmelding er bindende 
og beløbet returneres derfor ikke ved afbud.

MGP-fest for de 6-10 årige
Janne fra danseskolen AL-dans vil undervise bør-
nene. Børnene danser en times tid, laver en lille 
opvisning inden kage saftevand og dans på egen 
hånd. Forældrene hygger i lokalet ved siden af med 
kaffe og kage. Der er plads til max. 40 børn. ”De 
første 6 der tilbyder at medbringe kage har gratis 
entré”
Tid: Søndag den 30. september kl. 14.00-17.00.
Sted: Adressen oplyses ved tilmelding.
Pris: 50 kr. pr. barn (betales ved tilmelding).
Tilmelding til Birgitte Dünweber – tlf. 39 69 91 07, 
men helst på mail: famdunweber@hotmail.com

Generalforsamling - Kend din lokalfor-
ening og køb lækkert børnetøj!!
- alternativ generalforsamling
Tid: 9. oktober 2007 kl. 18.30.
Café Apoteket i Hellerup danner rammerne og 
stemningen er uhøjtidelig.
Se indkaldelse i lokalbladet, som tilsendes i august.

Adoption og Handicap 
- At være anderledes på fl ere måder!
De fl este forældre ønsker sig et barn, der er sundt 
og rask. Hvordan påvirker det familien, når bar-
net lige pludseligt ikke falder indenfor de normale 
rammer, og hvordan er det at vokse op i Danmark 
og være både adopteret og handicappet?
Jacob Nossell (fra ”Det røde Kapel” på DR2) er 20 
år og adopteret fra Korea, vil fortælle om, hvor-
dan det har været at vokse op som handicappet og 
adopteret og hvilke tanker han har gjort sig om 
sine biologiske rødder og sine adoptivforældre. 
Randi Nielsen er mor til Adriana på 6s år, som kom 
til Danmark fra Ecuador, da hun var 3 år gammel. 
Adriana havde læbe-ganespalte og forældrene valg-
te hende på Børn-søger-forældre-listen. Randi vil 
fortælle om, hvilke overvejelser, hun gjorde sig, da 
hun valgte at adoptere Adriana.
Vibeke Pedersen, mor til Anton, fra Vietnam, vil 
fortælle om, hvordan Anton ikke udviklede sig al-
derssvarende fi k konstateret en hjerneskade, da 
han var 3 år. 
Tid: Torsdag den 25. oktober kl. 19.00-22.00.
Sted: Frivillighedens Hus, Taxvej 15, 2880 Bag-
sværd (10 minutters gang fra Bagsværd st.).
Tilmelding ved indbetaling af 50 kr. pr. pers. på 
Reg. 2123, kontonr. 8135619095 (opgiv tlf. nr. samt 
arr. nr. 2 på tilmelding). Tilmelding er bindende 
og beløbet returneres derfor ikke ved afbud.

Adoptivbarnets forladthedstraume 
– hvilket aftryk sætter det? 
– og hvordan kan det behandles? 
Temaaften med Tove Meidahl
Dette foredrag giver en grundlæggende indføring 
i, hvordan traumer i de første leveår påvirker bar-
nets udvikling kropsligt, følelsesmæssigt og socialt 
– og hvordan man bedst tackler den store udfor-
dring, det er at etablere en god tilknytning og en 
tryg base på baggrund af et forladthedstraume.
Tove Mejdahl er psykolog, specialist og supervisor i 
børnepsykologi og uddannet practitioner i Somatic 
Experiencing.
Tid: Onsdag den 14. november kl. 19.00-21.30.
Sted: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 
Glostrup.
Tilmelding ved indbetaling af 50 kr. pr. pers. på 
Reg. 2123, kontonr. 8135619095 (opgiv tlf. nr. samt 
arr. nr. 3 på tilmelding). Tilmelding er bindende 
og beløbet returneres derfor ikke ved afbud.

Juletræsfest
Tid/sted: Lørdag den 1.12.2007 ved Dyssegårdskir-
ken, 2900 Hellerup kl. 14-17.
- Se nærmere i lokalbladet medio august 2007 eller 
på vores hjemmmeside www.kbhamt.adoption.dk. 
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Sagsrådgivere:
Sagsrådgiverne svarer på generelle spørgsmål 
om adoption og rådgiver i alle faser af adop-
tionsproceduren fra de første overvejelser om 
adoption til adoptionsbevillingen er givet.
Simple spørgsmål kan fremsendes på mail til 
adressen: raadgivning@adoption.dk
For egentlig rådgivning i adoptionssager er 
det bedre at henvende sig telefonisk til en af 
rådgiverne nedenfor, især hvis det drejer sig 
om lidt mere komplicerede sager, f.eks.:
•  Sager, hvor ansøgerne fornemmer risiko for 

helt eller delvist afslag på godkendelse.
• Anke- og klagesager.
• Problemer i matchningssager.
•  Problemer i forhold til de formidlende 

organisationer.
Josie Køhlert 43 64 70 10
Claus Stenmose 59 44 14 32
Mie Olesen 36 45 02 08
Annike Kjær Hansen 35 82 35 43
Bente Romanoff 33 22 88 68

Faglig rådgivere:
Rådgiverne er medlemmer, der tilbyder rådgiv-
ning inden for deres professionelle fagområde.

Socialrådgiver:
Rådgiver omkring børnesager og børnehandi-
cap; dvs. lov og ret i forbindelse med ydelser 
indenfor servicelovens børneparagraffer og 
sagsbehandling. Rådgiveren kan selvfølgelig 
ikke afgøre sager eller omstøde kommuners 
afgørelser, men kan derimod vejlede omkring 
ankemuligheder.
Mette Gammelgaard 39 31 40 05

Sundhedsplejerske:
Rådgiver om den gensidige tilknytningspro-
ces mellem barn og forældre, almindelige 
reaktionsmønstre hos barnet fx i forbindelse 
med søvn, måltider og andre dagligdags 
ting som pusling og bad. Hvordan kan man 
som forældre hjælpe sit barn bedst muligt 
gennem skiftet fra børnehjem/plejefamilie til 
adoptivfamilie.
Gitte Korsholm Jørgensen 74 83 22 57
Vibeke Povelsen 38 89 02 17

Talepædagog:
Rådgiver om tale- og sprogvanskeligheder før 
eller efter barnets ankomst. Sparre evt. med 
den lokale talepædagog.
Irene Bjerregaard 27 12 93 07

Psykolog:
Rådgiver unge og voksne adopterede og 
adoptivfamilier. Herudover kan psykologen 
medvirke til at videreformidle eventuelle 
behov for længerevarende indsats til relevante 
behandlere og/eller instanser.
Birgit Cederholm 44 44 33 82

Speciallærer:
Rådgiver hvis der er behov for eller overve-
jelser om en særlig undervisningsindsats i 
skolen, særligt i forbindelse med omsorgs-
svigtede børn.
Sanne Flittner-Nielsen 75 91 50 65

Pædagogisk konsulent:
Rådgivning i forbindelse med institutions-
start, indskoling og vanskeligheder i institu-
tioner/skoler.
Gitte Stæhr Larsen 48 24 51 55
 51 29 64 76
Læge:
Besvarer spørgsmål, der vedrører helbreds- 
og handicapforhold hos såvel adoptionsansø-
gere som barn i forslag og adopterede.
Tyge Fogh 44 34 16 09
Jesper Mørk-Hansen,  62 25 12 63
e-mail: m.h.gudme@dadlnet.dk. 
Telefonopkald kun i dagtimerne/spørgsmål 
pr. mail med angivelse af telefonnummer i 
dagtimerne

Rådgivere inden for specielle emner:
Rådgiverne er medlemmer med særlig 
interesse i et bestemt emne inden for adop- 
tionsområdet.

Adoption af danske børn:
Rådgivning om anonym dansk adoption.
Fam. Behmer 64 82 62 20

Adoption af større børn:
Rådgivningssamtaler samt mulighed for 
kontakt til andre familier, der har modtaget 
større børn, som tilbyder telefonisk støtte og 
hjælp omkring de problemer, der kan være 
forbundet hermed.
Anne Marie Poulsen  33 14 14 56 
E-mail: ulfi @get2net.dk

Adoptionslinjen:
Voksne adopterede tilbyder rådgivning om-
kring det at være adopteret.
Telefontid tirs. kl. 19.30-21.00 70 22 23 03

Eneadoptanter:
Gruppen af EneAdoptanter, GEA, tilbyder 
eneansøgere rådgivning før, under og efter 
godkendelse samt efter hjemtagelse af barn. 
Endvidere har GEA faglige rådgivere, hvis 
udgangspunkt er eneadoption. GEA tilbyder 
desuden hjælp til opstart af samtalegrupper 
på et hvilket som helst tidspunkt i adoptions-
processen.
Linda Berkowitz 39 18 04 12
Nina Andersen 44 64 23 50

Tab af barn i forslag:
Rådgivning som hjælp og støtte til dem, 
der har mistet et barn, som de har haft i 
forslag og været godkendt til. 
Janne Skov 66 13 63 02

Endeligt afslag på ansøgning om adop-
tion:
Henvisning til psykologrådgiveren.

Adoption af præmature børn
Rådgivning om det at få et præmaturt 
barn i forslag eller at have et præmaturt 
barn.
Trine Boardman/
Klavs Frisdahl  46 37 07 08

Adoption af børn med social/følelsesmæs-
sig skade:
Rådgivning af sociale/følelsesmæs-
sige problemer, herunder også særligt 
diagnosticerede problemer og handi-
caps. problemerne kan spænde bredt 
fra spørgsmål omkring de små børn til 
problemer i forbindelse med, at de store 
fl ytter hjemmefra. Hjælper med dannelse 
af netværksgrupper.
Elsebeth Nørgaard 86 48 70 88

Skoleproblemer:
Rådgivning i forbindelse med vanske-
ligheder knyttet til den adopteredes 
skolegang.
Bente Pedersen 62 62 20 51

Adoption & Samfund tilbyder rådgivning i alle faser af en adoption. Rådgiverne er enten faglige rådgivere med en specifi k 
relevant uddannelse og særlig viden om adoption eller adopterede og adoptanter, som gerne lægger øre til din historie og kan 
komme med råd baseret på deres personlige erfaringer og foreningens viden i øvrigt.
Rådgiverne arbejder på frivillig basis. De har tavshedspligt. De fl este rådgivere besvarer rådgivningsopkald i deres hjem. Bemærk 
faglige- og særlige rådgivere har lukket i juli. Sagsrådgiverne kan kontaktes hele sommeren. Generelt vil det være mest belejligt, 
hvis I ringer efter kl. 20. 

Rådgivningsguide

ADOPTIONSRÅDGIVNING
Rådgivning, sparring, coaching til adoptivforældre

- før, under og efter adoptionen -

Socialrådgiver Käte Hall 
tidligere ansat på adoptionsområdet i 15 år

 Telefon 41 12 04 42, tirsdage mellem 18 og 20
Vil du rekvirere brochure, eller ønsker du en opringning,
så send gerne en mail til: mail@adoptionsraadgiver.dk.

Du kan også besøge min hjemmeside: www.adoptionsrådgiver.dk

ANNONCE:



Afsender: 
Adoption & Samfund
Teglvej 4, Frifelt
6780 Skærbæk

AdoptionskalenderAdoptionskalender
Husk - du er altid velkommen til at deltage i et arrangement i andre lokalforeninger end din egen.

14.09.07 kl. 19.00-21.00
Haderslevgade 5, 
3.th, 
1671 København V.

Informationsmøde for interesserede i 
eneadoption

GEA (Gruppen af Ene-
Adoptanter)

Mariane Hounum: 
mhounum@yahoo.dk, 
tlf. 33219029 (efter kl. 21.00).
Tilmelding senest 11/9.

18.09.07 kl. 19.00-22.00
Hellerup Bibliotek, 
Ahlmanns Allé,
2900 Hellerup

Fra børnehjem til børnehave
Oplæg v. May Britt Skjold, privatpraktiserende 
psykolog og underviser ved de adoptionsforbere-
dende kurser og Dorianne Barslev, psykolog ved 
adoptionsrådgivningen i Hillerød.

LF Københavns Amt Tilmelding ved indbetaling 
af 75 kr. på reg. 2123 kontonr. 
8135619095 (opgiv tlf.nr. samt 
arr. nr. 1 på tilmelding).
Se mere på: www.kbhamt.adop-
tion.dk/Arrangementer.html. 

18.09.07 kl. 19.30
Løget Sognegård, 
Løget Center 2, Vejle

Generalforsamling - LF Vejle Amt
Se mere på: http://kal.adoption.dk/17.htm.

LF Vejle Amt vejle@adoption.dk

25.09.07 kl. 19.00
Måbjerg Skole, 
Måbjerg Skolevej 6, 
7500 Holstebro 

Generalforsamling med efterfølgende foredrag 
Foredrag af Almaz Næsborg Andersen med 
”Hyæner i natten - historien om Almaz”.

LF Ringkøbing Amt Bodil Laursen: fl bsllaursen@
mail.dk, tlf. 97456175
Lisbeth Nielsen: krage@post5.
tele.dk, tlf. 75191619

25.09.07 kl. 19.00/19.45
Elværket, 
Ved Kirken 6, 
Frederikssund

Generalforsamling og foredrag: Rejsen tilbage
Generalforsamling holdes kl. 19.00-19.30.
”Rejsen tilbage” holdes samme sted kl. 19.45.

LF Fr. borg Pernille Bruhn: 
frederiksborg@adoption.dk, 
tlf. 47386970/25604140

27.09.07 kl. 18.00-ca.22.00
Tornbjerg Kirke, 
Skærmhætten, 
Odense SØ

Generalforsamling med spisning og foredrag
Generalforsamling og foredrag v/ Birgit Madsen 
om sin nye bog ”Adoptivforældre”.

LF Fyn Bente Pedersen: 
bep@5750.dk, tlf. 62622051.

27.09.07 kl. 19.00
Fælleshuset 
Majsvænget 15, 
8340 Malling

Generalforsamling for Århus Amt - LF Østjylland
Afsluttende generalforsamling for Århus Amt 
samt stiftende generalforsamling for LF 
Østjylland. Efter generalforsamlingen vil unge 
adopterede, bl.a. Ina Dyggaard, medlem af ASU, 
fortælle om det at være adopteret.

LF Århus Amt Jeanette Lyk: 
adoption.lyk@webspeed.dk, 
tlf. 86297663

28-
30.09.07

Katrinedal Vandrer-
hjem ved Silkeborg

Tjekkietgruppens 5 års jubilæumstræf med 
generalforsamling
En weekend med leg, underholdning, erfarings-
udveksling og hyggeligt samvær. Se program og 
yderligere info på: http://tjekkiet.adoption.dk/. 

Tjekkietgruppen Henrik Leerberg: 
tjekkiet@leerberg.net, 
tlf. 87380933

30.09.07 kl. 14.00-17.00 MGP-fest for de 6-10 årige
Entre 50 kr. pr. barn som betales ved tilmelding.

LF Københavns Amt Birgitte Dünweber: 
famdunweber@hotmail.com, 
tlf. 39699107 (helst på mail) 

04.10.07 kl. 19.00 
Skive Sygehus, 
Resenvej 25, 
7800 Skive

Hjælp børn med sansemotorik
Motoriklærer Vanda Hundrup fortæller om 
sansernes og motorikkens betydning, og 
hvordan sansemotorik kan hjælpe børn med lavt 
selvværd, koncentrationsbesvær m.m. 

LF Viborg Amt Mona Østergaard: 86646172 el-
ler Lene Christensen: 86622320 
eller viborg@adoption.dk 
Tilmeldingsfrist 21/9.
Pris: 75 kr. for medlemmer.

05.10.07 kl. 15.00-17.30
KUA, Njalsgade 22, 
2300 København S

Adoptionsnetværket
For dig, der arbejder med adopterede og 
adoptivfamilier i dit daglige forsker- eller 
behandlingsarbejde.

Mere info: 
Louise Svendsen, ls@lsrt.dk. 
Tilmelding ikke nødvendigt.

06.10.07 kl. 11.00-12.30 samt 
13.00-ca.15.00
Vadum Skole, Vadum

Generalforsamling og foredrag af Anni Poulsen: 
Styrk adoptivbørns selvværd
Generalforsamling er gratis. 
Foredrag og frokost: 75 kr. ikke-medlemmer.

LF Nordjylland Torben Fristrup: adoptionnord-
jylland@sol.dk, tlf. 98525542 eller 
Jens Næsby tlf. 98181910

06.10.07 Hovedbestyrelsesmøde
Punkter til dagsorden bedes sendt til foreningen 
senest 14 dage før mødet.

HB foreningen@adoption.dk

06.10.07 kl. 10.00-18.00 Kursus for bedsteforældre og andre nære 
relationer til adopterede og deres forældre
v. Familieterapeut Michel Gorju og psykotera-
peut Karen Fabricius Hansen.

www.karenfabricius.dk/adopti-
onskurser.htm

Dato Tid og sted Arrangement Arrangør Kontakt/tilmelding

Forkortelser: HB=Hovedbestyrelsen, LF=Lokalforening.
Se fl ere detaljer om arrangementerne på http://kal.adoption.dk. Optagelse til kalenderen: kalender@adoption.dk.
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