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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Ældreudvalg har d. 30. marts 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 499 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

Spørgsmål nr. 499: 
”Vil ministeren redegøre for, hvordan der bliver fulgt op på, at børn, der er 
blevet tvangsbortadopteret, får et godt børneliv?” 
 

Svar: 
Når et barn bliver adopteret sker der et fuldt familieskifte, og der etableres et 
juridisk bånd mellem barnet og adoptanterne. Adoptivforældrene skal derfor 
varetage omsorgen for deres barn på samme måde som andre forældre og 
som udgangspunkt uden kommunal indblanding. Men adopterede børn, der har 
behov for støtte og hjælp, er ligesom andre børn omfattet af serviceloven.  
 
Endvidere findes der som en del af den Post Adoption Service (PAS), der er for 
adopterede og deres familier, tilbud om PAS-rådgivning til adoptivfamilier frem 
til barnet fylder 18 år, ligesom der er tilbud om børnegrupper til adopterede og 
tilbud om PAS-rådgivning til voksne adopterede. Ankestyrelsen har ansvaret 
for disse tilbud. 
 
Der følges således ikke systematisk op på det enkelte barns børneliv. 
Forskning fra Norge og Sverige peger dog på, at adoption, sammenlignet med 
anbringelse i plejefamilie, fører til bedre livsbetingelser som voksen. Blandt 
andet finder en svensk undersøgelse fra 2011, der følger 900 adopterede børn 
og 3.100 anbragte børn, at anbragte børn klarer sig væsentligt dårligere end 
adopterede på en række udfald. De anbragte klarer sig for eksempel dårligere i 
forhold til skoleresultater som 15-årige, kognitive kompetencer som 18-årige, 
uddannelsesmæssige præstationer og om de er selvforsørgende som voksne.  
 
Dette gælder også, når der tages højde for forældrerelaterede 
baggrundsvariable (uddannelse, psykiske lidelser, stofmisbrug) og barnets 
alder på anbringelses- eller adoptionstidspunktet. 
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