ANMÄLAN
Anmälan om stöd vid ursprungssökning efter internationell
adoption.

Detta är ett anmälningsformulär som ska fyllas i om du som är internationellt adopterad till Sverige vill få
stöd från MFoF för att söka ditt ursprung. Fyll i alla fält markerade med asterisk (*), kryssa i vilket eller vilka
syften du har med din anmälan och fyll i övriga fält om du har mer information att förmedla. Skicka sedan
formuläret via e-post till info@mfof.se med ämnesrubriken ”Anmälan ursprungssökning”.
Om du har handlingar av betydelse som rör din adoption eller ditt ursprung ska dessa också bifogas i mejlet
till MFoF. Om handlingarna bara finns i pappersformat behöver du scanna in dem så att de kan skickas
digitalt.
Sökandes uppgifter
Förnamn och efternamn*

Personnummer*

Telefon*

E-postadress*

Det jag vill uppnå med min anmälan i nuläget:
Kryssa i minst ett av alternativen
Få en bild av vad ursprungssökning kan innebära för mig.
Stöd för att få tillgång till och tolka handlingar och dokumentation som berör min adoption.
Skapa en tydligare bild av min livshistoria och mitt ursprung.
Information och stöd inför och/eller under eventuell återresa till det land jag blev adopterad från.
Hitta biologiska föräldrar och/eller andra släktingar.
Jag misstänker eller har uppgifter om att min adoption varit föremål för oegentligheter. Jag behöver hjälp med att
hantera detta.
Något annat eller övrigt (beskriv i fältet nedan).
Övrigt
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Uppgifter som rör adoptionen
Land, region, stad, domstol, ex. sjukhus eller barnhem och eventuella namn på kända personer och deras roll. Datera de olika
händelserna under hela adoptionsprocessen så långt det är möjligt. Om fältet inte rymmer de uppgifter du vill ange skriver du ned dem i
ett separat dokument och bifogar detta till mejlet med ansökan.

Övriga uppgifter av betydelse

MFoF är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också
för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt. MFoF är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig. Läs gärna
hela vår information om behandling av personuppgifter på vår webbplats. MFoF:s dataskyddsombud är Simon Jernelöv,
Dso.mfof@jpinfonet.se 08-4626560.
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