
Rådgivning ved specialister i adoption
Adoption & Samfund tilbyder rådgivning i alle faser af adop-
tionen. Foreningens rådgivere har alle mange års erfaring in-
den for adoption – fagligt og personligt. Rådgiverne hjælper 
gerne med små såvel som store spørgsmål. 

Rådgiverne er opdelt i forskellige kategorier. Som hovedre-
gel anbefales du at kontakte en central rådgiver i spørgsmål, 
der ligger forud for adoptionen, og en faglig rådgiver, når du 
har brug for professionel vejledning fx i forbindelse med, 
at du stilles barn i forslag, eller når problemer opstår efter 
adoptionen er gennemført. En forælderrådgiver er god, hvis 
du har brug for at vende din situation med en ligesindet, 
som kender til at sidde med problemerne selv.

Centrale rådgivere
er specialiserede i at rådgive i problemer forud for godken-
delse, adoption og modtagelse af barn. De har særlig indsigt 
i forholdene omkring de formidlende organisationer og 
adoptionsmyndighederne.

•  Rådgiver i sager, hvor afslag om godkendelse kan forven-
tes

• Rådgiver i anke- og klagesager
•  Rådgiver ved problemer med godkendelse af barn i 

forslag
•  Rådgiver ved problemer i forhold til de formidlende 

organisationer

Faglige rådgivere
er alle professionelle fagfolk med mangeårig adoptionserfa-
ring. Du kan se mere om den enkeltes fagområde på vores 
hjemmeside. Gruppen udvides jævnligt og består aktuelt af:

• Læge
• Sundhedsplejerske
• Talepædagog
• Speciallærer
• Pædagogisk konsulent
• Psykolog
• Socialrådgiver

Forælderrådgivere 
er alle garvede adoptivforældre med personlige erfaringer 
inden for forskellige emner såvel som erfaring fra forenin-
gens medlemmer. 

Anonym adoption af danske børn: 
Rådgivning om anonym adoption af danske børn. 

Adoption af større børn: 
Rådgivningssamtaler og mulighed for kontakt til andre fa-
milier, der har modtaget større børn. Disse familier tilbyder 
telefonisk støtte og hjælp.

Adoption af præmature børn: 
Rådgivning om det at få et præmaturt barn i forslag eller at 
have et præmaturt barn. 

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. 

Skoleproblemer: 
Rådgivning i forbindelse med 
vanskeligheder knyttet til den adopteredes skolegang.

EneAdoptanter
Gruppen af EneAdoptanter (GEA), tilbyder eneansøgere 
rådgivning før, under og efter godkendelse samt efter 
hjemtagelse af barn. Endvidere har GEA egne faglige råd-
givere, hvis udgangspunkt er eneadoption. GEA tilbyder 
også hjælp til opstart af samtalegrupper på et hvilket som 
helst tidspunkt i adoptionsprocessen.

Adoptionslinjen
Voksne adopterede tilbyder rådgivning omkring det at 
være adopteret.
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Hvordan kontakter jeg en rådgiver?
Den aktuelle liste over rådgiverne og deres kontaktoplys-
ninger er altid at finde på www.adoption.dk samt i vores 
blad, Adoption & Samfund.

Rådgivningen er gratis og består i telefonrådgivning. Råd-
giverne kan henvise til andre specialister efter behov. 

Rådgiverne arbejder på frivillig basis hjemmefra. Det er 
generelt bedst at henvende sig efter kl. 20, og det kan 
hænde, at I skal træffe aftale om et tidspunkt, hvor det 
passer rådgiveren bedre at tale med dig. 

Alle rådgivere har tavshedspligt, og du kan henvende dig 
anonymt. 

På vores hjemmeside finder du praktiske råd vedrørende 
modtagelse af barn, foldere om blandt andet ’skolestart’ 
og ’når adoptivbørn skal passes’ samt diverse temablade.

Vi ønsker dig held og lykke fremover. 

Adoption & Samfund
har til formål at skabe de bedst mulige betingelser 
for adopterede og deres forældre. Vi udgiver en 
række pjecer, som informerer andre om, hvordan 
det er at være adopteret eller have et adoptivbarn i 
familien. 

Flere oplysninger 
Du kan få mere at vide på foreningens hjemmeside 
eller kontakte os gennem sekretariatet via mail eller 
telefon mandag aften kl. 20-22. 

Sekretariatet henviser til rådgivere, lokalforeninger, 
interesse- og landegrupper (grupper af forældre, 
som har adopteret børn fra samme land). Du kan 
ligeledes bestille temanumre af vores blad om adop-
tion og børnepasning, foldere samt en litteraturliste 
om adoption. Desuden henvises til statsforvalt-
ningernes PostAdoptionstilbud (PAS), se mere på 
www.statsforvaltning.dk.
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