Undersøgelsen skal hjælpe jer videre
Undersøgelsen kan hjælpe jer med at nå til enighed om forældremyndighed, barnets bopæl eller
samvær. Hvis I ikke selv kan blive enige, bruges
den børnesagkyndige undersøgelse – sammen
med andre relevante oplysninger og dokumenter
– af Statsforvaltningen, når der skal træffes afgørelse i jeres sag.

Læs mere
I kan læse mere i Familiestyrelsens vejledning
om børnesagkyndige undersøgelser.
Vejledningen findes på: www.familiestyrelsen.dk
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Om
børnesagkyndige
undersøgelser
En pjece til forældre

Børnesagkyndige
undersøgelser
Denne pjece fortæller om, hvad en børnesagkyndig undersøgelse er, og hvad den
kan bruges til. Pjecen er skrevet til forældre

Hvad er bedst for jeres barn?
I sager om forældremyndighed, barnets bopæl
eller samvær skal Statsforvaltningen altid sørge
for at få barnets synspunkter frem. Det vil sige,
at barnet skal inddrages i sagen, så Statsforvaltningen kan finde ud af, hvad der er bedst for
barnet.
I de sager, hvor forældrene f.eks. har meget
svært ved at samarbejde, eller hvor der er alvorlige problemer hos den ene eller begge forældre, kan barnets synspunkter blandt andet komme frem ved en børnesagkyndig undersøgelse.
En børnesagkyndig undersøgelse bruges kun i de
sager, hvor Statsforvaltningen mener, at det er
nødvendigt.
Formålet med en børnesagkyndig undersøgelse
er at hjælpe jer med at finde frem til den løsning, der er bedst for jeres barn. Undersøgelsen
kan vise forhold omkring jeres barn, som gør, at
I bliver enige om forældremyndighed, barnets
bopæl eller samvær.

Før undersøgelsen
Hvis Statsforvaltningen beslutter, at der skal
laves en børnesagkyndig undersøgelse, bliver I
orienteret om, hvad der skal undersøges. Undersøgelsen laves kun, hvis I begge ønsker at medvirke. Når sagen senere skal afgøres, kan det
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En undersøgelse bør som udgangspunkt indeholde
•m
 indst to samtaler med hver af forældrene,
evt. også samtaler med forældrene sammen
• mindst en samtale med barnet alene
• mindst to observationer af samspillet mellem hver af forældrene og barnet.

have negative konsekvenser for en forælder, der
ikke vil medvirke til en børnesagkyndig undersøgelse. Konsekvenserne afhænger af den konkrete situation.
Hvis I begge ønsker at medvirke, beder Statsforvaltningen den børnesagkyndige om at gå i gang
med undersøgelsen. Statsforvaltningen sender
relevante dokumenter fra sagen til den børnesagkyndige. Den børnesagkyndige kender derfor
de oplysninger, som statsforvaltningen har om
jer. Den børnesagkyndige må ikke tidligere have
behandlet jeres sag.
Den børnesagkyndige tilrettelægger selv undersøgelsen inden for rammerne af det, som Statsforvaltningen har ønsket, at den børnesagkyndige undersøgelse skal belyse.

Forældrene inddrages
En børnesagkyndig undersøgelse laves af en
autoriseret psykolog eller en anden fagperson
med lignende kvalifikationer. Undersøgelsen omfatter altid en inddragelse af begge forældre og
barnet.
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Observationerne kan f.eks. foregå hjemme hos
hver af forældrene.
Den børnesagkyndige kan med samtykke indhente flere informationer om barnet og/eller
forældrene fra offentlige myndigheder, f.eks. fra
daginstitution, skole eller sociale myndigheder.
Det afhænger af den enkelte sag, hvordan undersøgelsen gennemføres og hvor lang tid, den
kommer til at tage.

Selve undersøgelsen
Den børnesagkyndige har tavshedspligt om de
oplysninger, der bliver givet i forbindelse med
undersøgelsen. Den børnesagkyndige har dog
ikke tavshedspligt over for Statsforvaltningen,
og den sagkyndige kan også drøfte relevante
oplysninger fra den ene forælder med den anden
forælder.
Den børnesagkyndige undersøgelse afsluttes
med en samtale med jer, hvor den børnesagkyndige fortæller om, hvad undersøgelsen viser. Når
den børnesagkyndige undersøgelse er gennemført, sender Statsforvaltningen en kopi af undersøgelsen til begge forældre, så I får mulighed for
at give jeres bemærkninger til undersøgelsen og
til sagen.
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