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Till utredningen: En sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga 

Stockholm 2020-05-12 

Det har kommit till AEF:s kännedom att utredningen ”En sammanhållen god och nära 

vård för barn och unga” är pågående.  

AEF är en riksomfattande ideell förening för vuxna adopterade från Etiopien och Eritrea 

med säte i Stockholm. AEF grundades 1996 och är politiskt och religiöst oberoende. 

AEF är ett forum där medlemmarna kan dela erfarenheter och få ökade kunskaper kring 

det specifika med att vara adopterad från Etiopien/Eritrea. 

Många adopterade har hög psykisk ohälsa och ökad risk för utanförskap vilket 

framkommit bl a i regeringens SOU 2003:49 - ”Adoption - till vilket pris?” och SCB:s 

temarapport 2014:4 - ”70-talist och adopterad – så har det gått.”. Bland adopterade 

finns också en överrepresentation av barn och unga med funktionsnedsättningar, 

kroniska sjukdomar och samsjuklighet. 

AEF vill därmed upplysa den pågående utredningen om vikten av att beakta adopterades 

specifika behov av tillgång till hälsofrämjande, nära och väl sammanhållen vård som en 

del av det behov som finns bland unga i Sverige idag.  

AEF har under åren som verksam förening erfarit att det finns ett stort behov av 

ett sammanhållet psykosocialt stöd till adopterade. AEF vill därför att utredningen 

ska beakta att Sverige har ett akut behov av kvalificerat psykosocialt stöd till 

adopterade.  Vi tror att detta behövs lokalt och regionalt utöver de satsningar som 

regeringen gjort på området under 2020. 

Tillgång till stödsamtal med en professionell yrkesverksam kan öka adopterades 

psykiska hälsa genom att de får verktyg att förstå och hantera adoptionsrelaterade 

erfarenheter och trauma. Sådana samtal bör erbjudas kostnadsfritt och i olika former; 

möte på mottagning, via digitala kanaler eller telefonjour. Tillgång till stödsamtal bör 

egentligen inte begränsas till ungdomstiden men göras tillgängligt från och med att 

barnet kommer till svenska vårdnadshavare. En utveckling av psykosocial hälsa bland 

adopterade ligger i linje med Barnkonventionens artikel 21 ”om adoption” samt artikel 

24 ”om hälsa”. 
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AEF har under 2018 -2020 varit i dialog med Socialdepartementet, MFoF, riksdagens 

gruppledare samt haft ett möte med statssekreterare på socialdepartementet. Adoption 

och särskilt transnationell adoption, innebär en stor omställning för adopterade barn och 

unga. Barnkonventionen belyser adopterades rättigheter till sitt ursprung och sin 

identitet samt att länder vid transnationell adoption ska säkerställa att adoptionen ses ur 

barnets perspektiv och med barnets bästa för ögonen. AEF menar att Sverige, genom att 

ta ansvar för adopterades behov av psykosocialt stöd, ökar förutsättningen för god 

psykisk hälsa inom en sårbar grupp.  

AEF vill också meddela att vi gärna träffar regeringens särskilda utredare, förslagsvis 

över länk, för en fördjupad dialog. 

Läs mer om AEF:s arbete på vår hemsida: https://aefinfo.wordpress.com/. 
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