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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social – og Ældreudvalg har d. 8. februar 2022 stillet følgende 

spørgsmål nr. 209 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

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

Spørgsmål nr. 209: 
”Vil ministeren oplyse, hvilke muligheder en udsat forælder har for at bevise, at 
vedkommende kan tage sig af sit barn, hvis de ikke får chancen, da det 
allerede før fødslen er afgjort, at barnet skal tvangsbortadopteres? Der 
henvises til artikelserien ”Gravide på flugt” fra Zetland.dk.” 

Svar: 

Det er i dag ikke muligt at træffe beslutning om adoption uden samtykke før 

barnets fødsel, men med aftalen om ”Børnene Først” er det besluttet at ændre 

det. 

 

At træffe afgørelse om bortadoption før barnets fødsel stiller naturligvis meget 

store krav til grundlaget for afgørelsen, og det kræver helt særlige 

omstændigheder at beslutte at bortadoptere et nyfødt barn, ligesom adoptionen 

skal være begrundet i tungtvejende hensyn til barnets bedste.  

 

Bestemmelsen vil navnlig kunne finde anvendelse i relation til børn, hvis 

forældre navnligt på grund af svære kroniske psykiske lidelser, svære 

personlighedsforstyrrelser, mental retardering eller langvarigt misbrug har en 

så begrænset forældreevne, at de aldrig vil kunne tage vare på barnet, samt i 

situationer hvor forældrene har andre børn, der på grund af manglende 

forældreevne er blevet anbragt uden for hjemmet eller bortadopteret, og hvor 

forældrene trods støtte ikke har udvist interesse for eller evne til at forbedre 

deres forældreevne. 

 

Der vil altså være tale om en meget lille gruppe af forældre, hvor det på 

forhånd er godtgjort, at de ikke vil kunne tage sig af barnet og heller ikke vil 

kunne lære det. 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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