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FADD: Med fare for at lyde klinisk, så blev vi som seere vidner til mange eksempler på det, man 
kunne kalde et ’rigtigt dårligt match’. 
Både pigen og adoptivforældrene var voldsomt udfordrede: Pigen, fordi hun ikke kunne få det, 
hun havde brug for, og forældrene, fordi de ikke kunne give det, pigen havde brug for. 
(Søren Skjødt, formand for FADD) 
 
Ethvert menneske, der så dokumentarudsendelsen om lille etiopiske Masho i denne uge på TV2 blev dybt 
berørt af historien om den lille piges skæbne. 
At pigen ikke trivedes i sin nye familie var indlysende. Og at forholdet ikke kunne fastholdes var mindst lige så 
indlysende.  
Når en familie eller et anbringelsessted modtager et barn, der er fjernet fra hjemmet – hvad der i parentes 
bemærket kan være rigtig gode grunde til – så skal alle parter vide, at der foreligger en behandlingsopgave. 
Stor eller lille. 
Angstreduktion, tillidsopbygning, håndtering af savn og basal omsorg er blot nogle af de begreber, der skal 
bringes i spil for, at barnet kan begynde på et nyt livskapitel. I den sammenhæng er kvalificeret rådgivning 
nødvendig. 
”Med fare for at lyde klinisk, så blev vi som seere vidner til mange eksempler på det, man kunne kalde et 
’rigtigt dårligt match’. 
Både pigen og adoptivforældrene var voldsomt udfordrede: Pigen fordi hun ikke kunne få det, hun havde brug 
for, og forældrene fordi de ikke kunne indfri pigens behov.”  
 
På døgninstitutionsområdet har vi vanskeligt ved at vurdere om antallet af sen-adoptioner, der fejler og 
resulterer i en anbringelse, er stigende. Men noget tyder måske på det. 
En ny undersøgelse fra Københavns Universitet skulle angiveligt fastslå, at børn som Masho oftere end ikke-
adopterede børn anbringes udenfor hjemmet.  
Bortset fra at et barn, der bliver anbragt på for eksempel en døgninstitution kan få mulighed for at komme godt 
i gang med et nyt liv, så tyder noget på, at der er områder, hvor vi som samfund skal blive bedre til at modtage 
adoptivbørn.  
Et væsentligt nøgleord i denne sammenhæng, hvor et barn kommer i klemme mellem en plejefamilies 
intention om at ville gøre noget godt og barnets reaktion mod det fremmede, er nænsomhed. 
Nænsomhed handler om, at de systemer, der skal modtage udsatte børn både skal have den nødvendige viden 
og den insisterende empati: Hjerne og hjerte. 
Herunder viden om det konkrete barn, og om den konkrete adoptivfamilie, principiel børnefaglig viden om 
børn og udsathed, og om familier, der kommer under pres og m.m. samt en vurdering af barn og families ’kemi 
’og udviklingspotentiale INDEN man træffer de nødvendige beslutninger. Og så skal vi - for at kunne korrigere 
og justere - skabe rammer for, at forløbet følges løbende. 
Det svarer i virkeligheden til måden vi har opbygget vores sundhedssystem: Vi tager til lægen, når vi har ondt, 
og vi tager på skadestuen, når vi kommer pludseligt til skade. Vores egen læge får besked og vi bliver henvist til 
specialiserede afdelinger, hvis vi får alvorligere sygdomme. Vi skal ikke blive der for tid og evighed. For på et 
tidspunkt skal vi tilbage i samfundet.  
På samme måde må vi kunne gribe udsatte-børn og unge-området an: Vi har brug for et system, der hænger 
sammen; at det er faglig viden og empati, der afgør udsatte børns – herunder sen-adopterede børn -skæbne på 
en sådan måde, at vi fleksibelt og dynamisk kan berede vejen for de børn, der brug for alt det, vi ved og kan.  
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Søren Skjødt, formand i FADD - foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge 

 

 

Henvendelse Søren Skjødt ss@godhavn.dk 20 23 00 16 eller Henrik Kaustrup info@fadd.dk 20 85 25 60 

 

FADD repræsenterer de omkring 130 døgninstitutioner i DK. Medlemslisten i FADD består af både kommunale, regionale 
og selvejende døgninstitutioner 
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