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Høring – forslag til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet 

 

Landsgruppen av helsesøstre NSF takker for tilsendt høring. Landsgruppen har gitt høringskommentarer 

ift endring av adopsjonsloven i 2010 og i 2013. I de to foregående høringene er det gitt flere innspill fra 

LaH NSF som også berører denne høringen. Vi er glade for å være høringsinstans og bidra til at 

prosessen rundt adopsjon sikrer barneperspektivet og har fokus på barnets beste.  

 

Til denne høringen har Landsgruppen for helsesøstre NSF følgende innspill: 

1) Adopsjonsforberedende kurs 

Vi støtter departementets forslag om å gjøre kurset obligatorisk for alle som ikke har deltatt 

tidligere. 

2) Hva er rett tidspunkt for gjennomføring av adopsjonsforberedende kurs? 

Haagkonvensjonens artikkel 5b) er klar på at myndigheter skal sikre at adoptivsøkere har fått 

nødvendig rådgivning og flere opprinnelsesland setter også krav om nødvendig kurs.  

I utkastet til forskrift om adopsjon av barn fra utlandet står det at adopsjonssøkere skal delta på 

kurs før de har fått forhåndssamtykke, men tidspunktet når dette skal gjennomføres er uklart. 

 

Høringsnotatet nevner ingenting om hvilke erfaringer som er gjort til nå med å gjennomføre to 

helgekurs; interesse, deltagelse eller om tidspunkt har vært riktig. LaH NSF tenker at andre 

høringsinstanser som jobber nærmere adopsjonssøkere i prosessen vil uttale seg om det og 

kjenner mer til når tidspunktet er riktig for når informasjon må formidles. 

 

Vi har likevel følgende innspill til høringen: 

For at adopsjonssøkere skal få et realistisk bilde av hva en adopsjon er, foreslår LaH NSF at det 

bør være en samling før søknad om forhåndssamtykke er sendt. Da får de informasjon fra 

begynnelsen i prosessen og de kan vurdere om dette er en prosess de ønsker å gjennomføre. 

Hvis de derimot må gjennomføre hele kurset, to helger, som en del av søknad om 
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forhåndssamtykke og enda ikke vet om de får godkjenning til å fortsette prosessen, er vi usikre 

på om dette er den beste løsningen. 

Landsgruppen av helsesøstre NSF opplever at adoptivforeldre er som andre foreldre, forskjellige. 

Vi tenker at et adopsjonsforberedende kurs kan sammenlignes med fødselsforberedende kurs 

der kvinnen er gravid! Paret er i en ventetid og de/den forbereder seg på å bli foreldre og møter 

andre i samme situasjon.  

Vi tenker at adopsjonssøkende bør gjennomføre en del av kurset etter at forhåndssamtykke 

foreligger. Da er usikkerheten rundt godkjenning avklart, de/den går inn i en ventetid, blir mer 

motiverte og interessert i kursemner som presenteres. 

Når adopsjonen er gjennomført og familien er i hverdagen kan de også ha behov for å samles i 

etterkant av adopsjonen. Denne samlingen bør da også være obligatorisk og kan være en viktig 

arena å møte andre i samme situasjon som seg selv, dele utfordringer/gleder rundt foreldrerollen 

etc.  

 

3) Egenandel for å delta på kurs? 

Landsgruppen av helsesøstre NSF støtter departementets avgjørelse om å ikke innføre en ny 

ordning der adopsjonssøkere selv må betale for kurs. Det bør være likhet for å sikre deltagelse 

og vi mener det er urimelig at foreldre selv skal dekke kostnader ved et kurs de ikke kan velge 

bort. 

 

Innspill til tema på kurs: 

4) Vold i nære relasjoner 

Landsgruppe for helsesøstre NSF jobber med å bekjempe vold i nære relasjoner. Det å snakke 

med foreldre om hvordan de håndterer sinne, er en viktig inngangsport til diskusjon og veiledning 

knyttet til barneoppdragelse og grensesetting. Vold er et ømtålig tema, men det må tematiseres i 

det daglige arbeidet med familier, da vi vet at det barn, kvinner og menn utsettes for 

familierelatert vold. 

Barn som adopteres er like utsatt og ekstra sårbare. De kommende foreldrene må få veiledning i 

hvordan takle barn som gråter mye, er sinte og usikre. Kurs for kommende adopsjonsforeldre 

burde derfor tematisere dette. 
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