
 

 

Kreds København-Frederiksberg  
 

Inviterer til Gå-hjem-møde om: 

Tvangsbortadoptioner af børn i Danmark 

- Et nyt praksisområde for danske psykologer 
 

Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 17.00 – 20.00 

i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø 

Alle psykologer er meget velkomne – det er gratis! 

 

Kom og lær noget om den nye lovgivning og dens socialfaglige, juridiske og etiske 

konsekvenser; få indblik i de psykologfaglige udfordringer og dilemmaer i disse sager og  

vær med til at drøfte, hvordan vi som psykologer hensigtsmæssigt og med omhu 

kan positionere os som specialister/fagpersoner i disse børnesager 

 

Oplæg og debat ved advokat Susanne Borch, psykologerne Inger Thormann og 

Benedicte Schilling samt Mormor Janne Madsen 

 
Danmark fik i oktober 2015 en ny lovgivning på området for tvangsadoptioner (adoption uden 

samtykke fra biologisk forælder). Lovgivningen åbner mulighed for, at børn kan 

tvangsbortadopteres til deres plejefamilier alene på et skøn om, hvorvidt de biologiske forældre 

antages at ville kunne forbedre deres forældreevne eller ej ud fra socialfaglige kriterier og på et 

skøn om barnets tilknytningsforhold til sin plejefamilie. Foreløbig er 13 danske familier blevet 

involveret i sager om tvangsbortadoption via Statsforvaltningen, som formelt tildeler 

tvangsbortadoptionsgodkendelser på henstilling fra de enkelte børneforvaltninger og Børne-

ungeudvalg rundt omkring i landet. I samtlige sager, er der tale om brug af loven i forhold til 

forældre med medfødte handikaps eller erhvervede hjerneskader og således ikke om ”klassiske” 

dysfunktionelle, socialt belastede familier. I samtlige sager er barnet i forvejen anbragt stabilt i deres 

plejefamilier med deres forældres samtykke.  
 

I alle disse børnesager medvirker psykologer ved enten at udfærdige forældreevne-undersøgelser 

eller/og børneundersøgelser og foretage undersøgelser for at vurdere, hvorvidt et barns tilknytning 

til deres plejefamilier er så solid, at det overgår tilknytningen som barnet antages at have til dets 

biologiske forældre. 

 

I den hidtidige brug af lovgivningen rejser der sig en række retssikkerhedsmæssige såvel som 

psykologfaglige spørgsmål. Vi inviterer psykologer, der arbejder i forvaltningerne, ansættes til at 

foretage forældrekompetenceundersøgelser samt børnepsykologiske undersøgelser for 

forvaltningerne eller arbejder omkring familieplejeanbringelser til at komme og være med til at 

drøfte ved dette fyraftensmøde. Det handler ikke om at være for eller imod almindelige 

adoptioner af børn, men om de helt særlige forhold, der gør sig gældende, når et barn ved tvang 

adopteres ud af sin egen slægt. 

  

For at kvalificere debatten har vi ved dette fyraftensmøde inviteret en række fagpersoner, som 

igennem en lang årrække har været involveret i en af landets første og mest omtalte 



tvangsadoptionssager (DR Dokumentar onsdag den 13. januar 2016, se/gense evt. udsendelsen på 

nettet): 

 

 Cand. jur. Advokat Susanne Borch vil fortælle om lovgivningen på området, og hvordan 

den i praksis anvendes i børneforvaltningernes praksis, i den Sociale Ankestyrelse samt i 

Statsforvaltningen, og hvordan loven vægter hensynet til de forskellige parter i disse sager: 

Biologiske forældre, barnets tarv og vilkår, plejeforældrene og socialforvaltningernes 

interesser. Der vil også gives juridisk indblik i de konventionsmæssige problematikker i forhold 

til FNs handikapkonvention og FNs Konvention om barnets rettigheder, som kan komme i spil 

i disse sager. 

 

 Mormor Janne Madsen, der er mormor til et barn på snart 9 år, der for 8 måneder siden blev 

tvangsbortadopteret til sin plejefamilie, vil fortælle, hvad det betyder for en stor biologisk 

familie, at et barn tvinges ud af sin slægt for resten af sit liv, sådan som det sker ved en 

tvangsbortadoption. Barnet har siden fødslen været frivilligt anbragt uden for sin biologiske 

mors hjem i den samme plejefamilie. Biologisk mor har en erhvervet hjerneskade og har haft 

fast samvær med sit barn gennem hele barnets opvækst. 

 

 Cand. psych. specialist & supervisor i børne-familiepsykologi Inger Thormann vil fortælle 

noget om små børns tilknytnings- og reaktionsmønstre, når de er anbragt gennem mange 

år i samme familiepleje, og hvordan vi kan forstå barnets tilknytning til sine biologiske 

forældre, også i sager, hvor førskolebørn kun ser deres biologiske forældre sjældent p.g.a. 

forvaltningsmæssige afgørelser om begrænset og/eller overvåget samvær. 

 

Cand. psych. specialist & supervisor i børne-familiepsykologi Benedicte Schilling vil processtyre 

dialog og spørgsmål fra deltagerne til oplægsholderne omkring de psykologfaglige udfordringer, 

der lige nu tegner sig ved den måde, som loven bruges på i praksis på børneområdet. Der vil være 

rig lejlighed til, at vi kan få vores holdninger, synspunkter, etiske og psykologfaglige ansvarsfelter, 

pligter, opgaver og dilemmaer drøftet med henblik på, at vi som faggruppe både er korrekt 

orienteret om konteksten, vi agerer i juridisk, samt kan finde en position, hvorfra vi placerer os som 

centrale fagpersoner i disse børnesager. Det er væsentligt, at vi kan give det relevante og 

nødvendige psykologfaglige med- og modspil til børneforvaltninger, Statsforvaltningen og 

Domstole, når de anmoder om vores psykologfaglige deltagelse i disse sager.  

 

Arrangementet finder sted tirsdag den 9. februar 2016 kl. 17:00-20:00 i Psykologforeningens lokaler, 

Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Lokale 2A+B. Vi begynder til tiden, og der er kaffe/the 

med sødt. 

 

Deltagelse er gratis – men tilmeld dig gerne af hensyn til indkøb af forplejning senest søndag den 7. 

februar 2016 kl 12:00 her.  

Spørgsmål kan rettes til Louise Svendsen, kursus@LSRT.dk   

http://www.dp.dk/decentrale-enheder/kreds-kobenhavn-og-frederiksberg-kommune/forside/tilmelding-til-kurser/
mailto:kursus@LSRT.dk

