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UPPFÖLJNINGSRAPPORT 
om barn som adopterats från utlandet 
 
 

 

Kommunal nämnd (plats för stämpel) 

Handläggare 

Telefon E-post 

Datum 

 
Uppgifter om barnet 

Barnets ursprungliga namn Födelsedatum Kön 

Pojke 

 

Flicka 

Barnets nuvarande namn 

Barnet anlände från Datum för ankomst till Sverige 

Adoptivföräldrarnas eller blivande adoptivföräldrarnas namn 

Bostadsadress 

Eventuell tidigare adress 

Datum för hembesök Antal månader som barnet varit i familjen 

 
Instruktioner till rapporten 

Rapporten bifogas på separat papper med stämpel, datum och handläggarens underskrift. 

Utgångspunkten för rapporten ska vara barnets situation. Rapporten bör ge en beskrivning av hur barnet och föräldrarna 
har det tillsammans och förmedla både med- och motgångar. 

1. Föräldrarnas reflektioner över adoptionen (besvaras vid första återrapporten) 

Föräldrarnas beskrivning av barnets reaktioner på den nya livssituationen, tankar om hur det var att ta emot barnet och 
den första tiden med barnet. 

2. Barnets psykosociala utveckling 

Beskriv hur barnet har utvecklats känslomässigt och kognitivt sedan ankomsten till adoptivfamiljen eller sedan senaste 
återrapporteringstillfället. Beskriv barnets språkutveckling, personlighet och vad barnet tycker om att göra. 

3. Barnets fysiska utveckling 

Beskriv barnets mat- och sömnvanor, motoriska utveckling, längd, vikt, hälsotillstånd samt eventuella behandlingar. 

4. Viktiga händelser 

Beskriv viktiga händelser i familjen sedan barnets ankomst eller senaste återrapporteringstillfället, t ex. förskolestart, 
flytt, nya syskon och hur dessa händelser har påverkat barnet. 

5. Barnets relationer till omgivningen 
Vilka personer är viktiga för barnet? Beskriv barnets relationer till dessa personer samt till eventuella syskon. 

6. Föräldrarna 

Beskriv föräldrarnas relation till barnet och hur de anpassat sig till barnet. Beskriv föräldrarnas planering inför 
föräldraledighet, barnomsorg och skolstart, alternativt hur barnet reagerat på förskole- eller skolstart. 

7. Barnets bakgrund 

Beskriv barnets eventuella frågor och funderingar om sin bakgrund. Hur tänker föräldrarna ta upp barnets bakgrund? 

8. Utredarens bedömning 

Beskriv din uppfattning om hur barnet har det i familjen. 

Vissa ursprungsländer vill ha ytterligare information. Adoptionsorganisationerna lämnar instruktioner i dessa fall. 


	Kommunal nämnd plats för stämpel: 
	Handläggare: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Datum: 
	Barnets ursprungliga namn: 
	Pojke: Off
	Flicka: Off
	Barnets nuvarande namn: 
	Barnet anlände från: 
	Datum för ankomst till Sverige: 
	Adoptivföräldrarnas eller blivande adoptivföräldrarnas namn: 
	Bostadsadress: 
	Eventuell tidigare adress: 
	Datum för hembesök: 
	Antal månader som barnet varit i familjen: 
	Födelsedatum: 
	Återställ formulär: 
	Skriv ut formulär: 


