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Krav fra China Center for Children`s Welfare and Adoption 
vedrørende sosialrapport, fra 01.10.11 
 
Kinesiske myndigheter ved China Center for Children`s Welfare and Adoption (CCCWA) 
har sendt ut nye krav vedrørende sosialrapport for adoptivsøkere i Kina. 
De nye kravene er som følger: 
 

1. Det skal være minimum fire møter mellom sosialarbeider som skriver 
sosialrapporten og søkerne (inkludert hjemmebesøk). (Samtaler/intervju via 
telefon eller mail regnes ikke med). 

 
2. Det skal utarbeides minimum tre referansebrev som skal legges ved 

sosialrapporten. Brevene skal skrives av noen som kjenner adoptivfamilien godt, 
som nære venner, naboer, arbeidsgiver, arbeidskollegaer, fastlege, prester etc. 
Søkerne velger selv hvem som skal skrive disse brevene.  

 
Brevene skal skrives så objektivt, sannferdig, detaljert og reflektert som mulig, og  
inneholde:  

• Hvilken relasjon referanseperson har til søkerne. 

• Hvor lenge de har kjent hverandre. 

• Hvorfor referanseperson anbefaler søkerne for adopsjon. 

• Beskrivelse av søkernes personlighet, karakter, sterke og svake sider, mentale 
helse, modenhet, familieatmosfære, stabilitet i søkernes forhold, søkernes 
væremåte og oppførsel i nærmiljø, samt hvordan de oppfattes i relasjon til andre. I 
brevene skal søkernes foreldreferdigheter vektlegges, deres egnethet til å adoptere 
og eventuelle grunner til at søkerne ikke bør adoptere.   

 
       Dersom søkerne har barn over 18 år bør han/hun skrive ett av   
       referansebrevene. Innhold skal være: 

• Forholdet mellom barnet og søkerne. 

• Søkernes sterke og svake sider.  

• Søkernes foreldreferdigheter og erfaring. 

• Hyppighet i samtale med foreldrene. 

• Disiplin og manerer. 

• Ev. vold, mishandling el.l fra foreldrenes side?   

• Hvorfor anbefale dem/ikke anbefale dem for adopsjon? 
 

Dersom søkerne har barn i barnehage/skole bør avdelingsleder/lærer skrive ett av 
referansebrevene Innhold skal være: 

• Beskrivelse av barnets daglige atferd. 

• Beskrivelse av søkernes foreldreferdigheter. 

• Lærer/avdelingsleders vurdering av hvordan det vil være for et adoptivbarn å 
vokse opp i familien. 
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Brevene skal skrives, dateres, signeres av referanseperson og leveres direkte til 
sosialarbeider som utarbeider sosialrapporten. Husk at brevene må signeres med 
blå penn (og eventuelt stempel) slik at det er tydelig at brevene er originale. 
Brevene skal notarialbekreftes.  
 

3. I visse tilfeller kreves en psykolograpport i tillegg til sosialrapporten.  
Dersom noen av de nedenfor nevnte forhold foreligger skal det forslås en 
psykologisk test og vurdering, og en psykolograpport skal bekrefte hvorvidt 
søkerne er egnet/uegnet til å adoptere. 
 

• Dersom en eller begge av søkerne har gått eller går i psykologisk rådgivning, 
terapi eller til psykologisk veiledning. 

• Dersom søkerne antas å ha emosjonelle problemer som kan påvirke adopsjonen, 
som for eksempel forårsaket av alkoholmisbruk i ungdomstiden (avsluttet for 
minst 10 år siden), ha vært mentalt eller fysisk mishandlet eller ha opplevd 
emosjonelle tap eller traumer.  

• Dersom søkerne har andre problemer hvor sosialarbeider vurderer det nødvendig 
med psykolograpport.  

 
4. Søkerne må ha gjennomført adopsjonsforberedende kurs. Kurset skal dekke 

emner som hvordan gi omsorg og opplæring til barn, hvordan etablere tilknytning 
til adopterte barn, kjennskap til kinesiske myndigheters lover og regelverk ift 
internasjonal adopsjon, viktige forhold knyttet til risiko ved internasjonal 
adopsjon, metoder for å bedre relasjon mellom foreldre og barn, måter å søke 
hjelp når en møter problemer, samt hva som finnes av post adopsjons tjenester i 
Norge.  
 
Kursets omfang skal være på minimum 12 timers varighet. Det skal fremgå i 
sosialrapporten hvilken nytte søkerne har hatt av kurset. Kursbevis skal legges 
ved sosialrapporten.  
 
For søkere som er åpne for å adoptere barn med spesielle behov kreves i tillegg 
kurs og opplæring ift: 

 

• Kunnskap om medisinsk behandling. 

• Rehabilitering. 

• Hvordan gi omsorg og ivareta et barn med spesielle behov.  
 
Kurs/opplæring skal være av minimum 12 timers varighet, og det skal fremgå i 
sosialrapporten hvilken nytte søkerne har hatt av opplæringen. 
 
Kurs/opplæringen skal være en kombinasjon av praktisk opplæring, foredrag og 
fjernundervisning. Praktisk opplæring, der tidligere adoptanter forteller om sine 
positive erfaringer og gir råd og veiledning til nye søkere, skal stå sentralt. 

 
5. Sosialrapport må undertegnes av den/de som har gjennomført utredningen av 

søkerne, samt av ansvarlig leder. 
 
 

De nye kravene trår i kraft fra i. oktober 2011 og gjelder for alle som sender sin søknad til 
Kina etter denne dato. 
 


