
 

 

SØKERNES EGENERKLÆRING VED ADOPSJONSPROSESSENS BEGYNNELSE 
 
Innledning 

 
ADOPSJONSFORUM ønsker alltid å gjøre adopsjonsprosessen mest mulig enkel, komplikasjonsfri og oversiktlig 
for sine adoptivsøkere. Foreningen forsøker å holde adopsjonskostnadene på et forsvarlig nivå, og gi søkerne så 
god service som vår ressurssituasjon tillater. Foreningen tilstreber også å gi adoptivsøkerne mest mulig utfyllende 
informasjon i løpet av adopsjonsprosessen. ADOPSJONSFORUMs erfaring er at de fleste adoptivsøkere kommer 
gjennom prosessen uten nevneverdige problemer. 
 
Hvordan adopsjonsprosessen forløper er ikke bare avhengig av ADOPSJONSFORUMs innsats, men av en rekke 
andre faktorer i inn- og utland som foreningen ikke, eller bare i liten grad, har herredømme over. Det er viktig at 
adoptivsøkere er klar over at det er en grunnleggende usikkerhet ved adopsjonsprosessen, og at det er en rekke 
forhold som ADOPSJONSFORUM ikke kan holdes ansvarlig for. For å sikre foreningen rent juridisk må 
foreningen be alle søkere om å undertegne denne erklæring.  
 

Vi tar det ovenstående til etterretning og erklærer med dette: 
 
Om de gitte opplysninger 

 
Vi har lest nøye gjennom ”Råd og veiledning i adopsjonsprosessen” før vi fylte ut registreringsskjemaet og har gitt 
korrekte og fullstendige opplysninger på skjemaet. Alle forandringer som kan ha innvirkning på norske og 
utenlandske myndigheters vurdering av vår egnethet som adoptivforeldre vil bli meddelt foreningen og 
myndighetene. Dette gjelder bl.a. helsemessige, arbeidsmessige, familiemessige, boligmessige, økonomiske og 
strafferettslige forhold, samt egen graviditet og nye omsorgsforpliktelser.  
 
Om forholdet til Adopsjonsforum 

 
Vi er klar over at ADOPSJONSFORUM må holde seg strengt til lover, regler og vedtak i Norge og de aktuelle 
giverland, samt til foreningens egne vedtekter og de etiske retningslinjer foreningen har forpliktet seg til å følge. Vi 
er klar over at utgangspunktet for ADOPSJONSFORUMs arbeid i adopsjonssaker er at det skal søkes foreldre ut 
fra hvert enkelt barns behov. Vi er innforstått med at ADOPSJONSFORUMs ressurser er begrensede, og at dette 
også påvirker foreningens arbeidsmuligheter. Vi er også klar over at en søknad gjennom ADOPSJONSFORUM 
ikke er noen garanti om at en adopsjonssak kan gjennomføres i det hele tatt eller innen en gitt tidsramme. 
 
Vi aksepterer ADOPSJONSFORUMs økonomiske regler slik de er framstilt i ”Råd og veiledning i adopsjons-
prosessen” og i mer detalj i andre skriv som er tilgjengelig for søkerne. Vi er klar over at foreningens valgte 
organer har rett til å vedta endringer i disse reglene, og at endringene kan gjøres gjeldende med øyeblikkelig 
virkning på et hvilket som helst tidspunkt i adopsjonsprosessen og inntil sluttregningen kommer. Vi er klar over at 
ADOPSJONSFORUM ikke kan gi noen garanti om de totale adopsjonskostnadene.  
 
Vi bekrefter at vi ikke vil påføre annet giverland på søknaden enn det vi har fått anbefalt av ADOPSJONS-
FORUM. Vi er kjent med at vi kan bli oppfordret til å endre giverland, dersom det landet vi har fått anbefalt endrer 
sine regler eller stenger for adopsjon. 
 
Om forholdet til giverlandet 
 
Vi lover å følge de retningslinjer og prosedyrer som gjelder for adopsjon i det aktuelle giverlandet, og ADOP-
SJONSFORUMs anvisninger om kontakten med og oppholdet i dette giverlandet. Vi er innstilt på å opptre på en 
slik måte i giverlandet at det befester tilliten til norske adoptivsøkere og deres egnethet som kommende foreldre. 
Vi er klar over at kritiske kommentarer rettet direkte mot de ansvarlige for adopsjonen i giverlandet kan ha negativ 
innvirkning på kommende adopsjoner, og at kritikk der skal rettes til ADOPSJONSFORUM. Vi lover også å sende 
de rapporter som giverlandet krever etter at adopsjonen er gjennomført, i tillegg til den rapport 
ADOPSJONSFORUM ønsker etter at barnet er kommet til Norge.  
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Om barnets helsetilstand 

De opplysninger ADOPSJONSFORUM mottar om et adoptivbarns helsetilstand gjennomgående er ufullstendige 
og derfor ikke alltid gir et korrekt og dekkende bilde av barnets helsestatus, og heller ikke vil kunne danne 
grunnlag for sikre prognoser om barnets fremtidige utvikling. Vi erkjenner at denne usikkerhet også vil knytte seg 
til det barn vi får forespørsel om og eventuelt aksepterer som vårt fremtidige adoptivbarn. Vi skjønner at dette kan 
ha sammenheng med at institusjoner og offentlige organer i giverlandene er restriktive med å gi informasjon, eller 
med at den medisinske standard er lav og/eller de medisinske rutiner ufullstendige. I noen tilfelle har 
ADOPSJONSFORUMs representanter i barnets hjemland, ev. også i Norge, sett et barn før adopsjonen 
gjennomføres. Vi forstår at det er begrenset hva som i så fall kan avdekkes, da disse representanter ikke er 
medisinsk eller barnepsykologisk sakkyndige. Vi er klar over at det barnet vi får forespørsel om og eventuelt 
aksepterer kan være generelt medtatt og understimulert, og dermed kan gi inntrykk som ikke er reelt. Vi er 
innforstått med at kan være vanskelig å skille mellom symptomer som er forårsaket av understimulering og 
vanskjøtsel under eller før institusjonsopphold, og på den annen side tegn på medfødte skader og syndromer. Vi 
erkjenner at dette også kan gjelde det barn vi får forespørsel om og eventuelt aksepterer. 
 
Vi forventer at all informasjon som ADOPSJONSFORUMs sekretariat mottar om barnet vi får forespørsel om og 
eventuelt aksepterer, blir videreformidlet til oss, men forstår at foreningen utover dette ikke påtar seg noen 
forpliktelse til selv å utrede barnets helsetilstand eller besørge at slike utredninger blir foretatt.  Vi er videre 
innforstått med at foreningen aldri kan garantere at det ikke i giverlandet finnes ytterligere informasjon om barnet, 
og at det ikke er umulig at eventuelt ukjent informasjon kan gi et inntrykk av barnets helsestatus og utviklings-
muligheter som ikke fullt ut samsvarer med det inntrykk som gis i den i Norge kjente informasjonen.  

Vi er klar over at vi har et selvstendig ansvar for å ta stilling til og vurdere, om nødvendig i samråd med medisinsk 
og språklig sakkyndig, den informasjon om barnets helse og bakgrunn som mottas fra giverlandet gjennom 
ADOPSJONSFORUM. Vi er videre innforstått med at ADOPSJONSFORUM ikke kan gi noen garantier om 
riktigheten eller nøyaktigheten av de oversettelser som sekretariatet eventuelt fremskaffer av helseinformasjon på 
andre språk om barnet vi får forespørsel om og eventuelt aksepterer.  

Å forlenge eller stoppe en adopsjonssak p.g.a. manglende eller mangelfull helseinformasjon, strider mot de 
holdninger som er sentrale for foreningen:  – Adopsjon er alltid bedre for barnet enn å bo på institusjon.  – Jo 
raskere adopsjonsprosessen går, jo bedre er dette for adoptivbarnet og adoptivforeldrene.  – I siste instans er det 
institusjonene og barnevernsmyndighetene i giverlandene som bestemmer hvordan adopsjonsprosessen skal 
foregå, herunder hvilke helseundersøkelser som skal gjennomføres og hvilken informasjon som skal 
videreformidles til adoptivforeldrene. Vi forstår og aksepterer de synspunkter og faktiske forhold som er forklart i 
dette avsnitt. 

Vi er også klar over at ADOPSJONSFORUM drives på ideell basis for søkernes regning og at foreningen ikke har 
bygget opp fonds som kan dekke de kostnader som oppstår for familien om barnets helsetilstand er dårlig. 
 
Vi er innforstått med det ovenstående, og aksepterer at ADOPSJONSFORUM derfor må fraskrive seg enhver 
risiko og ethvert ansvar for kostnader, tap og skade som skyldes helsetilstand og videre fysisk og psykisk 
utvikling hos det barnet vi får forespørsel om og aksepterer som vårt fremtidige adoptivbarn.   
 
Vi aksepterer at denne ansvarsfraskrivelsen også gjelder for det tilfellet at det kan påvises feil eller mangler i den 
informasjon som er gitt av ADOPSJONSFORUM, med mindre feilen eller mangelen skyldes forsett eller grov 
uaktsomhet fra foreningens side.  I sistnevnte tilfelle vil spørsmålet om erstatning, herunder om det tap som 
kreves erstattet nyter erstatningsrettslig vern, måtte avgjøres etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.  
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