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VISOs rådgivning
VISO, Socialstyrelsen, tilbyder kommunerne telefonisk ad 
hoc-rådgivning, rådgivning i enkeltsager og temadagsforløb om 
adoption uden samtykke. 
Rådgivningsforløb kan udgøres af et enkelt eller flere møder. 
Det er op til jer at afgøre jeres rådgivningsbehov. Vi planlægger 
altid forløbet i samråd med den enkelte kommune.

Rådgivningsproces
Når du sender en henvendelse til VISO om adoption uden sam-
tykke, tildeles den en af VISOs konsulenter på området, der 
sikrer sig, at der eksempelvis er indhentet samtykke til indsen-
delse af henvendelsen eller som minimum gjort forsøg herpå. 
Konsulenten orienterer sig desuden i de medsendte sagsakter 
og sikrer sig, at sagen er relevant oplyst. VISO vil kontakte dig 
for en indledende dialog med henblik på at aftale et rådgiv-
ningsmøde, der tilstræbes afholdt inden for tredive dage.
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Kommunernes udbytte af rådgivningen
DEFACTUM har kortlagt erfaringer med VISOs enkeltsagsrådgiv-
ning og temadagsforløb. Datagrundlaget er bl.a. interview med 
ledere og medarbejdere fra 29 af landets 98 kommuner. De fleste 
interviewpersoner oplever, at VISOs rådgivning har svaret til for-
ventningerne. Et stort flertal vurderer, at enkeltsagsrådgivningen 
har fremmet arbejdet med den konkrete sag. Hovedparten af 
kommunerne fortæller, at rådgivningen har ført til faglig udvikling 
og at den har styrket kommunens forudsætninger for at arbejde 
med adoptionsformen. Interview personer har bl.a. fremhævet:

 “Rådgivningsforløbet har absolut styrket 
kommunens forudsætninger for at arbejde med 
sagsforløb om adoption uden samtykke. […]  
Vi ved hvor og hvordan, vi skal starte. Vi har 
fået det i rygsækken, vi skal bruge for at 
komme i gang.” 
(socialrådgiver)

 “Noget af det, jeg synes, de var særligt gode 
til, var at tage barnets perspektiv. Det 
menneskelige perspektiv. En ting er juraen,  
og hvordan den forvaltes, og hvilke muligheder 
man har, men hvem er det godt for?” 
(afdelingsleder)
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Afklaring
Overvej, hvad du gerne vil have rådgivning til. Er der dilemmaer, 
du finder særligt vanskelige at håndtere? Er du usikker på sags-
processen? Har du brug for sparring til, hvordan du kan definere 
rammerne for den psykologfaglige undersøgelse, du skal bestille, 
eller hvordan du vurderer kvaliteten af den, når den foreligger?

Timing og deltagelse
Overvej, hvornår i sagsprocessen du vil involvere VISO. Vil du 
bruge VISO i den helt indledende proces, hvor I fx er ved at 
afklare, om det overhovedet er i barnets tarv at tænke adoption? 
Er I allerede længere i processen og begynder at klargøre sagen 
til behandling på børn og unge-udvalgsmøde? Eller ønsker I mere 
løbende bistand? Og hvem hos jer er relevante deltagere i rådgiv-
ningen?   

Læs principafgørelsen
Ankestyrelsen har præciseret, hvordan de har behandlet de første 
syv sager om adoption uden samtykke efter de nye bestemmelser 
fra oktober 2015. Deres indstillinger, og hvad de herunder har lagt 
vægt på i behandlingen af sagerne, er præsenteret i en princip-
afgørelse, der kan hentes på Ankestyrelsens hjemmeside. Brug den 
som informationskilde – det er lærerigt og god inspiration. 

Sagsforløbet er udfordrende, men muligt!
Ankestyrelsen har frem til medio august 2018 behandlet 26 ind-
stillinger om adoption uden samtykke efter de nye bestemmelser.  
I 18 af sagerne har Ankestyrelsen tiltrådt indstillingen, mens sagen 
i tre tilfælde er hjemvist til ny behandling. Styrelsen har afvist fem 
indstillinger. Sager om adoption uden samtykke er komplekse. 
De er ressourcekrævende og stiller særlige krav til dokumenta-
tion, men de er mulige at løfte og i 80 procent af de sager, der er 
behandlet af Ankestyrelsen, er indstillingen tiltrådt.

Spørg dine nabokommuner
For konkret kommunal erfaring med området kan du undersøge, 
om en nærliggende kommune har erfaring med området. Over 
20 kommuner har lagt en eller flere sager op til adoption uden 
samtykke og har dermed praktisk erfaring med sagsarbejdet og 
processen. Brug eksisterende erfaringsnetværk eller indgå nye og 
vær med til at understøtte den kommunale læring og erfarings-
udveksling på området.

Kontakt os
Ring og få en uforpligtende samtale med vores konsulenter på 
området – gerne så tidligt i forløbet som muligt. Så finder vi sam-
men ud af, hvad der giver bedst mening ud fra jeres behov for 
rådgivning. Kontakt VISO på telefon 72 42 40 00. 

GODE RÅD  
FØR DU SENDER  
EN HENVENDELSE  
TIL VISO
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