
SLIK FYLLER MAN UT REGISTRERINGSSKJEMAET 
 
For å bli registrert som søker i Adopsjonsforum må man sende inn utfylt registreringsskjema og 
undertegne søkernes egenerklæring ved begynnelse av adopsjonsprosessen (også vedlagt). Hvis dere 
ikke allerede er medlem av foreningen, må dere samtidig tegne medlemskap (kr.500,- pr. år, - betales til 
bankkonto 6001.06.6904). 
 
Registreringsnummer påføres registreringsskjemaet av Adopsjonsforum. Slik fyller dere ut de aktuelle 
rubrikkene: 
 
1-3: Fult navn, adresse, telefon: Oppgi gateadresse, evt. også postboks. 
 
4-5:  E-postadresse, sett strek under den adressen dere vil at vi skal bruk. Personnummer.: 

Personnummer skal inneholde alle 11 siffer.  
. 
 
6-7:  Statsborgerskap, trossamfunn: Må oppgis for begge. Skriv "aktiv" dersom dere er aktive innen 

trossamfunnet. Skriv "intet" dersom dere ikke er tilsluttet trossamfunn. 
 
8:  Skriv høyeste utdannelse og dagens yrke. 

 
9:  Vielse, tidligere ekteskap: Oppgi dag/måned/år for inngåelse av ekteskap. Dersom dere er 

registrerte samboere, skal måned og år for registrering til folkeregister noteres i eget felt.   
 
10:  Tidligere gift: Kryss ja eller nei. Dette er viktig ved valg av giverland, da enkelte land ikke 

aksepterer tidligere ekteskap.  
 
11:  Infertilitetsutredning/behandling: Oppgi om dere er eller har vært i gang med utredning.  
 
12.  Sterilitets/barnløshetsattest: Noen land kan be om slike attester, og vi ber derfor om informasjon 

om dette. Attest for barnløshet kan man få hvis man har vært gift i lengre tid uten å få barn, og 
det er medisinsk sannsynlighet for nedsatt evne til å få egenfødte barn. Det er ikke nødvendig å 
sende attestene til Adopsjonsforum i første omgang.  

 
13:  Kronisk eller alvorlig sykdom: Dersom det svares "ja", må det gis nærmere kommentarer, helst en 

uttalelse (en kopi er nok) fra behandlende lege. Her skal det fremkomme hvor alvorlig 
sykdommen er, hvordan den virker inn på hverdag og jobb, vurdering av adopsjon i lys av 
belastning og fremtidsprognoser for vedkommende. Dette kan ha betydning for anbefaling av 
land.  

 
14:  Tidligere adoptivbarn: Oppgi kjønn samt fødselsmåned/år for barnet og hvor barnet er født. 

Gutt kan forkortes til "g", pike til "p" - skriv f.eks. "g april 85" eller "p sept. 86". Oppgi også dato for 
ankomst Norge. 
 

15:  Egenfødte barn: Oppgi også eventuelle barn fra tidligere ekteskap, samt eventuelle fosterbarn.  
 

16: Politiattest: Hvis politiattesten inneholder merknader, må det eventuelt gis forklaring i særskilt 
vedlegg.  Kopi av politiattesten sendes til Adopsjonsforum kun dersom politiattesten har 
merknader. (Politiattesten i originalversjon hører til sosialrapporten).  

  
17:  Språkkunnskaper: For reiser kreves kunnskaper i spansk, engelsk eller fransk. Språkkunnskaper er 

særlig viktig når barnet er litt eldre.  
 
 
18:  Barnets alder: De barna som kommer til Norge er fra noen få måneder gamle og opp til 8-9 år.  

Vi gjør oppmerksom på at enkelte land kan tildele barn som er noe eldre enn ønsket 
aldersramme. Se forøvrig avsnittet om " alder" i Råd og Veiledning.  

 
19:  Adopsjon av søsken: To barn betyr sjelden tvillinger.  Når søsken er tilgjengelig for adopsjon må 

en regne med at den ene er eldre enn 3 år. Se "To eller flere barn samtidig" i Råd og Veiledning. 
 
20:  Fra hvilket land som helst: Sett kryss i ruten "ja" om det er uvesentlig for dere hvilket land barna 

kommer fra. Har dere tenkt på spesielle land, før disse opp i dette feltet. (Kun som informasjon til 
oss). 

 
21:         Egne kommentarer: Her er det fritt fram for egne kommentarer, både om svarene i de 

foregående rubrikkene, eller andre ting dere mener vi bør vite. Bruk et ekstra ark om 
nødvendig. 


