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ÍSLENSK ÆTTLEIÐING 
Listi yfir skilgreindar sérþarfir 
 
Við fæðingu: Birth Conditions: 
Albinói Albinism 
Klofinn gómur; Cleft palate; 
- Harði gómur og tanngarður - Hard palate/teeth 
- Mjúki gómur - Soft palate 
Skarð í vör; Cleft lip; 
- Öðru megin - Unilateral 
- Báðu megin - Bilateral 
Portþrengsli (þrenging í maga/smágirni) Pyloric stenosis 
(blockage in stomach/small intestine) 
Öndunarerfiðleikar Respiratory distress syndrome 
Blóðsjúkdómar: Blood Conditions: 
Meðfætt dvergkornablóðleysi Thalassemia (abnormal 
hemoglobin production) 
Sigðkornablóðleysi Sickle cell anemia (inherited abnormal 
red blood cells) 
Miðtaugakerfi: Central Nervous System: 
Áfengisheilkenni fósturs Fetal alcohol syndrome 
Downs heilkenni Down’s syndrome 
Flogaveiki Epilepsy 
Heilablæðing Cerebral hemorrhage 
Heilabólga Encephalitis (inflammation of brain tissue) 
Heilahimnubólga Meningitis (infection of 
meninges/cerebral spinal fluid) 
Heilarýrnun Brain atrophy 
Hryggskekkja Scoliosis (deviation of the normal vertical line 
of the spine) 
Höfuðsmæð Microcephaly (smaller head size) 
Klofinn hryggur Spina bifida (bulging spinal cord) 
Málþroskatruflun Language dealys/speech impediment 
Meðfædd heilalömun Cerebral palsy (dysfunction in motor 
movement) 
Mengis og mænuhaull Meningocele (moderately severe 
form of spina bifida) 
Taugatrefjaæxli Neurofibromatosis (multiple non-
cancerous tumors of nerves and skin) 
Taugaveiki Polio 
Vatnshöfuð Hydrocephalus 
Þroskahömlun Mental Under development 
Meltingarvegur: Digestive: 
Kviðslit Inguinal Hernia (intestines bulge into chest cavity) 
Maga- og garnasjúkdómar Gastrointestinal disorders 
Vanfrásog Mal-absorption 
Vélindisgapshaull Hiatal Hernia (protruding intestines from 
abdominal wall) 
Kyn- og þvagfæri: Genito-urinary: 
Aflöguð kynfæri Genital deformity 
Eistu ganga ekki niður Undescended testicle 
Gat/göng milli legganga og ristils Recto 
vaginal/Vaginorectal fistula 
Lokuð bakrauf Imperforated anus 
Skert nýrnastarfsemi Kidney malfunctions/disease 
Tvíkynja Hermaphroditism/Androgynism 
Þvagrás opnast á röngum stað Hypospadiasis 
Heyrn: Hearing: 
Aflagað eyra/vantar eyra Ear partially formed or missing 
Heyrnarleysi; Hearing loss; 
- Lítillegt - Partial 
- Meðal - Moderate 
- Algjört - Total 
Lokun á eyra (eyrnagöngum) Atresia of ear (absence or 
closure of ear canal) 
Hjarta: Heart: 
Hjartaóhljóð Murmur, unknown prognosis 
Fósturæð opin Patent ductus arteriosus (PDA-opening in 
the aorta) 
Op á milli gátta Atrial septal defect (ASD-improper closure 
of atrial septum) 
Op á milli slegla Ventricular septal defect (VSD-improper 
closure of ventricle septum) 
Þrengsli á lungnaslagæð Pulmonar stenosis 
Ferna Fallots Tetrology of Fallot 
(Stór VSD, þrengsli á lugnaslagæð, hægri slegill lítill, ósæðin 
opnast inn í báða slegla í stað þess að opnast bara inn í 
vinstri slegil.) 
Smitsjúkdómar: Infectious Diseases: 
Alnæmi HIV/AIDS 
Lifrarbólga B; Hepatitis B; 
- Beri - Carrier 
- Virkur - Active 
Lifrarbólga C Hepatitis C 
Sárasótt Syphilis 
Berklar Tuberculosis (TB) 
Innri líffæri: Internal Organ Issues: 
Stækkuð lifur Enlarged liver 
Stækkað milta Enlarged spleen 
Eldri börn: Older Children: 
Heilbrigð 3-6 ára Special needs due to age (3-6) 
Heilbrigð 6-9 ára Special needs due to age (6-9) 
Heilbrigð eldri en 9 ára Special needs due to age (9+) 
Bæklun: Orthopedic: 
Afmyndun á brjóstkassa Deformity of the thorax 
Auka fingur/tær Extra fingers/toes 
(Getur fylgt því aðrir kvillar s.s. hægur þroski, hjartagalli 
eða annað) 
Beinstökkvi Osteogenesis imperfecta (brittle bone disease) 
Dvergvaxin Dwarfism (Small Stature) 
Helftarlömun Hemiplegia (paralysis one side of the body) 
- á einum útlim - of one limb 
- á mörgum limum - of multiple limbs 
Í hjólastól Wheelchair 
Kiðfætt Bow legs 
Klumbufótur Club foot/feet 
Lömun/þverlömun Paralysis-paraplegia 
Meðfætt mjaðmalos Congenital hip dislocation 
Notar hækjur eða spelkur Use of crutches or braces 
Samvöxtur fingra/táa Syndactyly (webbing of fingers 
and/ortoes) 
Snúinn fótur Congenital cross foot 
Stirður liður Arthrogryposis (persistent flexure/contraction 
of joint) 
Vanskapaðir fingur/tær Malformation of fingers/toes 
Vantar útlimi; Missing appendages-partial/complete; 
- fingur/tær - fingers/toes 
- að hluta - partial 
- alveg - complete 
- hendur/fætur - hands/feet 
- að hluta - partial 
- alveg - complete 
Húðvandamál: Skin Conditions: 
Blöðruhúðþekjulos Epidermolysis bullosa (blistering of the 
skin) 
Bruni; Burns; 
- Minniháttar - Minimal 
- Meðal - Moderate 
- Mikill - Major 
Fæðingablettir Birthmark(s) Hematoma 
Góðkynja húðæxli Angioma 
Húðblettir, þarf að fjarl. með skurðaðgerð Any requiring 
surgical removal 
Portvínsblettir Portwine 
Sortublettur Nevus (large, unusual or raised birthmark) 
Vörtur Warts 
Ör; Scars; 
- Minniháttar - Minimal 
- Meðal - Moderate 
- Mikil - Major 
Já Nei 
Íslensk ættleiðing - Austurver, Háaleitisbraut 68, 103 
Reykjavík 
Sjón: Vision: 
Algjör blinda Total blindness 
Glæruvagl Corneal leukoma (opaque white spot on cornea) 
Kippir í augum Nystagmus (roving eye) 
Litlir augasteinar Atrophy of eyeball(s) 
Ljósbrotsskekkja/sjónskekkja Ametropia (faulty refractive 
ability of the eye) 
Óvenju smáir augasteinar Microphthalmia (abnormally 
small eyeballs) 
Óvenju smá augu Nanophthalmos of eyes (eyes are 
abnormally small) 
Rangeygð Strabismus (crossed eyes) 
Sjóndepra Amblyopia 
Sjónleysi á öðru auga Loss of sight in one eye 
Ský/blettur á sjónhimnu Corneal macula (dense opacity of 
the cornea) 
Starblinda Cataracts 
Vantar auga/augu; Absence of eyeball(s); 
- annað - one 
- bæði - both 
Annað: 
Lágmarksaldur barns:  
Hámarksaldur barns: 

 



Viðtal hjá Gesti Pálssyni 

• Ráðleggingar varðandi lista 



Barnaverndarskýrsla 
- kröfur í Kína - 

• Viðtöl ekki færri en 4 
• Ástæður 
• Bakgrunnur umsækjenda / kynning 
• Hjónabandið 
• Börn á heimilinu 
• Heilsufar umsækjenda 
• Fjárhagsstaða 
• Sakarskrá 
• Húsnæði 
• Nurture plan – hvernig ætla að annast barnið miðað við skilgreinda þörf 
• Aðrir sem búa á heimilinu 
• Forráðamaður – ef umsækjendur falla frá 
• Áður höfnun?  
• Meðmæli félagsráðgjafa 



Sýslumaðurinn í Reykjavík 

• Loforð um forsamþykki 



Umsókn til Kína 

• Bréf frá Utanríkisráðuneytinu 

• Umsókn um ættleiðingu á barni frá Kína 

• Efnisyfirlit 

• Bréf frá umsækjendum 

• Vegna fráfalls / Forráðamaður / Guardian statement 

• Fæðingarvottorð 

• Hjúskaparvottorð 

• Sakavottorð 

• Atvinnuvottorð 



Umsókn til Kína (framhald) 

• Tekju og eignavottorð 
• Læknisvottorð 
• Umsögn félagsráðgjafa 
• Forsamþykki 
• Ljósmyndir 
• 3 meðmælabréf 
• Staðfesting á því að umsækjendur hafi sótt 

námskeiðið „Er ættleiðing fyrir mig“ 
• Staðfest ljósrit af vegabréfum 
• Stimpill frá kínverska sendiráðinu 

 



Kröfur í Kína 

• Lágmark 30 ára, hámark 50 ára.  

• Hámark 55 ára (barn með skilgreindar þarfir) 

• Hjónaband hafi varað í 2 ár, fráskildir 5 ár 

• Heilsuhraustir 

• Fjárhagsstaða góð - 80.000 $, einhleypir 100.000 $ 

• Framhaldsmenntun 

• Fjöldi barna undir 18 ára - 5 

• Yngsta barn á heimili sé a.m.k. 1 árs 

• Hrein sakaskrá 



Kostnaður 

• Félagsgjald – 2750 kr fyrir einstakling, 1350 kr fyrir börn 
• Staðfestingargjald – 134.090 kr 
• Umsóknargjald – 155.000 kr 
• Ættleiðingargjald – 46.500 kr 
• Sn listagjald – 30.000 kr 
• Skráningargjald í Kína – 500$ 
• Þýðing á umsókn – 260 $ 
• Þýðing á nurture plan og agency opinion – 40$ 
• Þýðing á aukaupplýsingum um barn – 80$ 
• Pakki til barns með DHL – 15.000 – 20.000 kr 
• Greiðsla til barnaheimilis – 900.000 – 1.000.000 kr 
• Ferðakostnaður til Kína, flug ekki innifalið (hótel, skipulagðar ferðir, 

stimplanir) – 500.000 – 600.000 kr 
(miðað er við gjaldskrá í apríl 2014) 

 



Online kerfið í Kína 

• Upplýsingar um umsækjendur 

• Passamyndir 

• Hlaða inn umsókn 

• Umsókn send með DHL 



SUBMIT         REGISTERED         VIRK 



Vöktun 

• Nýr listi á 4 – 6 vikna fresti 

• 1900 börn á listanum í dag 

• Viðtal vegna listans 

• Tilkynning til umsækjenda 

• Dagsetning forsamþykkis ræður röð á lista 

• Vöktun hefst um kl 1:00 eftir miðnætti 

 

 





Læsing 

• 72 tímar 

• Upplýsingar um barn 

– Læknaskýrslur 

– Myndir 

– Aðrar upplýsingar  

• Álit lækna 

– Ef nei, aftur á lista 

– Ef já, submit – applying - approved 

 



Approved 

• Beðið um: 

– Ný gögn 

– Myndir 

– Heimilisfang barnaheimilisins 

 



Fræðsla 

• Að taka á móti barni 

• Fyrstu skrefin 

• Aðstandendafræðsla 

• Heimsókn til fjölskyldu 

 

 



Ferðaundirbúningur 

• LOA – letter of seeking confirmation from adopter 

• Dagsetning ferðalags 

– Ferðaáætlun 

– Greiðslur 

• TA – Ferðaleyfi 

• Meðaltal tíma frá því læst og þar til farið er til 
Kína er um 3 mánuðir 



Eftirfylgd 

• Símtöl/heimsókn eftir heimkomu 

• Fjölskyldumorgnar 

• Eftirfylgniskýrslur 



 


