Fakta: Adoption som social indsats
Hvorfor bortadoptere?
Formålet med adoption som indsats er at sikre stabilitet og kontinuitet
for børn, der ellers forventes at ville være anbragt uden for hjemmet i
store dele af deres opvækst, fordi det vurderes at deres forældre ikke vil
være i stand til at drage den nødvendige omsorg for dem.
Vækst i antal adoptioner
Antallet af nationale adoptioner i Danmark har svinget gennem årene,
men har de sidste par år været stigende. Det højeste antal var i 2020
med 40 adopterede børn. Siden 2015 er der især sket en stigning i an
tallet af adoptioner uden samtykke.
Figur 1 Antal nationale adoptioner i perioden 2010-2021.
45
40
35

Antal

30
25
20
15
10
5
0
2010 2011

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

År
Kilde: Adoptionsnævnet, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 samt data
for 2021 leveret af Ankestyrelsen.

Adopterede klarer sig bedre end anbragte
Adopterede børn udvikler sig overordnet set mere positivt end børn,
der vokser op med andre former for indsatser såsom anbringelse på
døgninstitution eller i familiepleje. De klarer sig fx bedre i skolen og i
uddannelser sammenlignet med langvarigt anbragte. Men sammen
lignet med jævnaldrende, der ikke har været adopteret eller anbragt,
opnår adopterede ikke samme resultater, og nogle adopterede oplever
fx psykiske eller adfærdsmæssige udfordringer.
Adoption giver stabilitet
Børn, der er adopteret, oplever generelt en højere grad af stabilitet i de
res omsorgsrelationer sammenlignet med børn i anbringelser. Stabilitet
kan blive påvirket af forhold som alder, anbringelseshistorik og støtte
til adoptivfamilier. Børn, der er adopteret inden for de første par år og
har oplevet få skift i anbringelser, har større sandsynlighed for stabilitet
i adoptionen. Det er vigtigt at have for øje, når adoption anvendes som
indsats.

Åbenhed i adoptionen opleves positivt
Åbenhed i adoptioner betegner forskellige grader af kontakt mellem
biologiske familiemedlemmer, adoptivfamilien og den adopterede, fx
om barnet har information om sit biologiske ophav, eller om barnet
har kontakt med biologiske familiemedlemmer. I Danmark er de fle
ste adoptioner anonyme, mens tendensen i nogle andre lande er gået
mod en højere grad af åbenhed.
For de tre involverede parter i en adoption – adopterede, biologiske fa
miliemedlemmer og adoptivfamilier – er der generelt en positiv indstil
ling til åbenhed i adoptionen.
FAKTA
Adoption er både en juridisk og social proces: Ved adoptionen
sker der et ”familieskifte”, hvor de juridiske bånd til de biologi
ske forældre brydes, og overgår til adoptivforældrene. Forældre
ansvaret flytter fra de biologiske forældre til adoptivforældrene.
Det adskiller adoption fra anbringelse, hvor retsforholdet mel
lem barnet og de biologiske forældre forbliver intakt. Samtidig
sker der med adoptionen en social proces, som handler om
udviklingen af relationen mellem barnet og adoptivforældrene.
Vidensindsamlingen har fokus på adoptionens betydning for
adopterede, men det er vigtigt at påpege, at adoption består
af tre parter, som alle bliver berørt af og påvirker adoptionen på
hver deres måde: adopterede, biologiske familier og adoptiv
familier.
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