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Familieretshusets nye 

forældreguide til samværsaftaler

Bemærk, at der altid skal træffes en konkret og individuel vurdering, så den 

valgte samværsordning så vidt muligt passer til det pågældende barn.

Familieretshuset har udsendt 

deres opdaterede forældreguide 

til samværsaftaler.

Gennem en række punkter 

understøtter den forældrenes 

beslutninger om barnets frem-

tidige samværsordning.
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Barnets alder og modenhed Barnets holdning til samværet

Andre praktiske

forhold

Barnets dagligdag, 

herunder fritidsaktiviteter

Samværsforælderens og 

barnets kontakt hidtil

Forældrenes 

samarbejdsevne

Forældrenes arbejdsmæssige

og personlige forhold

Afstanden mellem 

forældrenes bopæle

Barnets kontakt til søskende

og evt. halvsøskende

Familieretshuset beskriver en række punkter, der virker inspirerende for 

forældre, som forholder sig til det ofte komplekse spørgsmål om hvilken 

samværsordning, der vil være den mest hensigtsmæssige for barnet:

Det fremgår af selve forældreguiden, at ”det har stor betydning for børn at 

have en god relation til begge forældre” – og at det som udgangspunkt vil 

være godt for barnet, at det støttes i at have kontakt og samvær med begge 

forældre.

Desuden nævnes inddragelse af barnet: ”Det kan være vigtigt at lytte til 

børnene uden at give dem ansvar for de beslutninger, der skal tages. Børnene 

har også brug for at kunne tale om dét, der er vigtigt for dem, uden at de får 

oplevelsen af, at de skal tage hensyn til, hvad deres forældre føler og fore-

trækker”.

Guiden laver en grov-inddeling baseret på barnets alder i grupperingerne 0-3 

år, 3-6 år, 6-12 år og 13-17 år. Børns behov, modenhed, kompetencer osv. 

udvikler sig nemlig forholdsvis meget gennem årene, og inddelingen kan 

derved bruges til bedre at forstå barnets situation.

Forældreguiden beskrives i et separat dokument på Familieretshusets hjemme-

side.

https://familieretshuset.dk/foraeldreansvar/foraeldreansvar/samvaer/guide-til-samvaer
https://familieretshuset.dk/media/1829/foraeldreguide-til-samvaer-revideret-november-2022.pdf


Engangs-forhøjelse af

børne- og ungeydelsen

I slutningen af september måned udsendte Finansministeriet en nyhed om, at 

regeringen havde indgået en bred aftale om ”vinterhjælp for at afbøde de 

stigende energiregninger”.

Den er knyttet til børne- og ungeydelsen og består af

Som en følge af krigen i Ukraine 

og de stigende energipriser har 

regeringen indgået en bred aftale 

om at sikre en vis økonomisk 

hjælp til danskerne, knyttet til 

børne- og ungeydelsen.

Og udbetalingerne sker i det nye 

år omkring den 20. januar.
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Der er afsat 600 millioner kroner til engangsforhøjelsen.

Det skal bemærkes, at engangsforhøjelsen følger de almindelige regler for 

børne- og ungeydelsen. Herunder også spørgsmålet om, hvorvidt ydelsen 

udbetales efter de gamle regler til bopælsforælderen – eller de nye regler, 

hvor ydelsen som udgangspunkt deles mellem forældrene.

I forbindelse med aftalen fremgik desuden taksterne for børne- og 

ungeydelsen for 2023:

❖Barn på 0-2 år: årlig børneydelse på kr. 18.984 (udbetalt kvartalsvis).

❖Barn på 3-6 år: årlig børneydelse på kr. 15.024 (udbetalt kvartalsvis).

❖Barn på 7-14 år: årlig børneydelse på kr. 11.820 (udbetalt kvartalsvis).

❖Ung på 15-17 år: årlig ungeydelse på kr. 11.820 (udbetalt månedsvis).

Udbetalinger til børne- og ungeydelsen koster hvert år statskassen i omegnen 

af 15,3 milliarder kroner til de 1,15 million børn, der er omfattet.

en engangsydelse på kr. 660 pr. barn

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/september/regeringen-indgaar-bred-aftale-om-vinterhjaelp-for-at-afboede-de-stigende-energiregninger/


Året, der gik: lovarbejde

Den 28. oktober 2021 fremsatte fire folketingsmedlemmer fra Nye Borgerlige et 

lovforslag om at flytte de såkaldte § 7-sager fra Familieretshuset til 

Familieretten. § 7-sagerne er grundlæggende komplekse med mistanke eller 

viden om eksempelvis højt konfliktniveau, vold, misbrug og psykisk sygdom, 

og forslagsstillerne ønskede med lovforslaget at sende sagerne i Familieretten 

med det samme uden om Familieretshuset. Lovforslaget blev dog forkastet i 

forbindelse med andenbehandlingen i Folketinget den 3. februar med 

stemmerne 36 for og 68 imod.

Læs meget mere om lovforslaget i denne artikel.

Den 18. januar fremsatte seks folketingsmedlemmer fra Dansk Folkeparti et 

lovforslag om at gøre obstruktion i sager om forældremyndighed og 

samvær strafbart. Lovforslaget blev dog forkastet i forbindelse med anden-

behandlingen i Folketinget den 12. maj med stemmerne 11 for og 66 imod.

Læs meget mere om lovforslaget i denne artikel.

Den 1. marts fremsatte fire folketingsmedlemmer fra Nye Borgerlige et 

lovforslag om at igangsætte en uvildig undersøgelse af det familieretlige 

system. Hensigten med lovforslaget var ifølge forslagsstillerne blandet andet 

at sikre, at ”midlerne i det familieretlige system er tilstrækkelig effektive og 

intelligente og bidrager til en styrkelse af samværet mellem forælder og barn”. 

Lovforslaget blev dog forkastet i forbindelse med andenbehandlingen i 

Folketinget den 8. juni med stemmerne 39 for og 57 imod.

Læs meget mere om lovforslaget i denne artikel.

Den 1. marts fremsatte fire folketingsmedlemmer fra Nye Borgerlige et 

lovforslag om at indføre overvåget kontaktbevarende samvær og en 

”fasttrack-ordning” til hurtig afgørelse af højkonflikt-sager. Det fremgik 

blandt andet af den skriftlige fremsættelse: ” Det er forslagsstillernes holdning, 

at retstilstanden på samværsområdet er uacceptabel og strider mod barnets 

tarv såvel som retssikkerheden og hensynet til den samværsforælder, der 

bliver uskyldigt anklaget”. Lovforslaget blev dog forkastet i forbindelse med 

andenbehandlingen i Folketinget den 8. juni med stemmerne 32 for, 54 imod og 

9, der hverken stemte for eller imod.

Læs meget mere om lovforslaget i denne artikel.

Her ser vi tilbage på det forgangne år og de 

politiske sager, der blev taget op i Folketinget.
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https://www.skilsmissefamilien.dk/post/aktuel-sag-flytning-af-paragraf7sager
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/aktuel-sag-obstruktion-strafbart
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/aktuel-sag-uvildig-undersog-famret
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/aktuel-sag-overvaag-kontakt-samv-fasttrack


Ny bog om

gruppe-terapi ved

højkonflikt-skilsmisser

den kliniske psykolog og familieterapeut Justine van Lawick samt den kliniske 

terapeut Margreet Visser.

”No kids in the middle”-tilgangen tager som nævnt afsæt i fokus på børnene. I 

forlængelse heraf er tilgangen at arbejde i grupper for både børn og voksne, 

stoppe retslige handlinger, give plads til hensigtsmæssige interaktioner, 

kreative præsentationer for at understøtte at sætte ord på situationen (f.eks. at 

lade større børn udtrykke deres tanker gennem filmskabelse) samt at 

inkludere familien som helhed og dennes øvrige netværk.

Bogen er udmøntningen af en undersøgelse, som er beskrevet nærmere i 

denne artikel af Justine van Lawick og Margreet Visser. I undersøgelsen deltog 

7 familier, og konklusionen lød således: ”Efter at have afsluttet 7 familier, nåede 

vi frem til, at denne måde at arbejde på er berigende for børn, deres forældre 

og terapeuterne. Elementerne af åben dialog (…) synes at åbne op for nye 

muligheder og plads til familier og professionelle, der ellers kører fast i 

gentagelser, ødelæggelse og dødvande”.

Artiklen fremhæver særligt, at 2 af familierne nåede et vendepunkt, hvor 

forældrene stoppede den destruktive kamp mod hinanden – og selv om flere 

andre af familierne havde brug for yderligere støtte og hjælp, var det op-

fattelsen, at der var fremgang og derfor også opbakning til metoden.

Bogen kan blandt andet købes her.
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Den 30. december udkommer en engelsk bog om 

skilsmisser præget af højkonflikt.

Bogen hedder ”Group Therapy for High-Conflict

Divorce” med undertitlen ”A workbook for the ”no 

kids in the middle” Intervention progamme”.

Den sigter særligt på at centrere skilsmisse-

processen omkring børnene og at sikre deres 

behov. Og derfor anbefales bogen særligt til 

forældre, der gennemgår en skilsmisse, samt de 

socialarbejdere og familieterapeuter, der søger 

praktiske tiltag til at støtte deres klienter.

Bogen er skrevet af de hollandske par- og familie-

terapeuter Erik van der Elst og Jeroen Wierstra,

https://www.researchgate.net/publication/273477415_No_Kids_in_the_Middle_Dialogical_and_Creative_Work_with_Parents_and_Children_in_the_Context_of_High_Conflict_Divorces
https://www.saxo.com/dk/group-therapy-for-high-conflict-divorce_bog_9780367539610
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”Målet i ægteskabet

Robert C. Dodds

Eftertanke…

er ikke at tænke ens,

men at tænke

sammen”…

FÅ HJÆLP til dine udfordringer

fra www.skilsmissefamilien.dk

http://www.skilsmissefamilien.dk/


Indføring i forældre-

I slutningen af oktober måned udsendte psykoterapeut og ekspert i forældre-

fremmedgørelse, Karen Woodall, en interessant artikel.

Den hedder ”Beyond Parental Alienation Theory: Treating Emotional and 

Psychological Harm in Children of Divorce and Separation” og handler netop 

om teoretiske aspekter omkring forældre-fremmedgørelse.

Karen Woodall indleder med at henvise til Amy Baker og William Bernet, der 

tidligere udsendte en beskrivelse af den såkaldte 5 faktor-model. Den er 

delvist baseret på 8 tegn på og 17 strategier til fremmedgørelse, som har været

kendt i relation til forældre-fremmedgørelse i mange år.  Disse tre dele kan

anvendes til at afdække, om et barn er blevet eller bliver fremmedgjort over 

for en forælder.

5 faktor-modellen

De fem faktorer i modellen er de følgende:

• Faktor 1: barnet viser modstand mod eller afviser kontakt med den ene

forælder.

• Faktor 2: der har været et forudgående positivt forhold mellem barn og 

den nu afviste forælder.

• Faktor 3: der har ikke været tale om omsorgssvigt eller et alvorligt

mangelfuldt forældreskab fra den nu afviste forælder.

• Faktor 4: den foretrukne forælder har anvendt flere fremmedgørende

tiltag.

• Faktor 5: barnet udviser mange af de otte tegn på forældre-fremmed-

gørende adfærd, som ofte fremhæves.

Karen Woodall uddyber i artiklen flere sider af arbejdet med forældre-

fremmedgørende adfærd:

Én af de mere erfarne 

psykoterapeuter giver 

her en indføring i de 

strategier, som ligger 

i fremmedgørelse af 

en forælder over for et 

barn.
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fremmedgørelse

https://karenwoodall.blog/2022/10/21/beyond-parental-alienation-theory-treating-emotional-and-psychological-harm-in-children-of-divorce-and-separation/


”Når vi arbejder med problemet med et barns tilpasning (red.: til den 

fremmedgørende adfærd) og afvisningsadfærd, er det ikke tegn og strategier, 

der giver anledning til bekymring, men dynamikken omkring barnet og de 

underliggende tilknytningsmæssige fejltilpasninger, som barnet har måttet 

gennemgå”, skriver Karen Woodall. ”Fremmedgjorte børn lider ifølge vores 

kliniske erfaring ikke af en mental tilstand – de oplever relationelle traumer, og 

deres adfærd er som primitive forsvarsmekanismer”.

Hun peger videre på dét, hun ser som en psykologisk splittelse i barnet:

”Efter min erfaring kræver problemet i behandlingsmæssig henseende en 

klinisk tilgang til løsning af psykologisk splittelse i barnet, som er baseret på 

en teori, der forklarer problemet, kombineret med en social (strukturel) 

behandlingsmodel. Denne kombination muliggør en hurtig indgriben, som 

håndterer magt-ubalancen og tilstedeværelsen af primitive forsvar i 

familiesystemet korrekt”.

Karen Woodall fremsætter her en vigtig pointe om britiske sager: at de egentlig 

ikke har handlet om bevisførelse mod forældre-fremmedgørelse, men at den 

fremmedgørende forælder har skadet barnet. Hun skriver:

”I mit arbejde med børn, der er blevet fjernet fra en forælder i private og 

offentlige familieretssager i løbet af de sidste ti år, har årsagen til fjernelsen fra 

en forælder i Storbritannien ikke været, at en forælder har bevist forældrenes 

fremmedgørelse – men at barnet skal fjernes fra en forælder, der har forår-

saget følelsesmæssig og psykisk skade”.

Herefter beskriver Karen Woodall i uddrag et modul, som britiske social-

arbejdere følger gennem ”The Family Separation Clinic”. Dette uddrag viser, 

som hun formulerer det, ”hvordan en socialfaglig model til at forstå og 

behandle problemet med børns hypertilpasning og afvisning kan 

operationaliseres”.

Det anbefales at læse hele artiklen i sin helhed – du finder den lige her.
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Om Karen Woodall

Karen Woodall er psykoterapeut og 

skribent. Hun er især kendt for sit arbejde 

med børn med induceret / påført 

psykologisk splitting efter skilsmisse og 

separation (forældre-fremmedgørelse).

Læs mere om Karen Woodall i hendes 

blog, hvor hun skriver om sit arbejde med 

forældre-fremmedgørelse.

Karen Woodall

https://karenwoodall.blog/2022/10/21/beyond-parental-alienation-theory-treating-emotional-and-psychological-harm-in-children-of-divorce-and-separation/
https://karenwoodall.blog/


Muslimske kvinder 

og skilsmisse i en 

dansk kontekst

I januar 2020 udsendte VIVE (”Det nationale forsknings- og analysecenter for 

velfærd”) rapporten ”Etniske minoritetskvinder og skilsmisse – med fokus på 

muslimske praksisser”. Herfra har VIVE nu udvalgt 4 af 80 interviews, der 

(ifølge den medfølgende artikel) ”illustrerer vigtige forskelle og ligheder på 

tværs af det samlede materiale”.

Annika Liversage, som er seniorforsker hos VIVE, skriver i abstractet til hendes 

artikel om de udvalgte interviews:

”I Danmark kan nogle muslimske kvinder have svært ved at komme helt ud af 

deres ægteskaber. Det hænger sammen med forskellige opfattelser af, hvad der 

skal til for at opløse en nikah – et “muslimsk ægteskab”. Denne artikel bygger på 

interviews med fire muslimske kvinder – to indvandrere og to efterkommere – der 

er udvalgt fra et større interviewmateriale.

Artiklen viser, at forskelle i kvindernes muligheder for at forlade deres ægte-

mænd blandt andet kan knyttes til følgende tre forhold:

1) Hvor og hvordan kvinderne indgik nikah,

2) kvindernes egne ressourcer, og

3) den grad af støtte, kvinderne kan mobilisere fra andre.

Migrationens adskillelse af kvinderne fra deres oprindelseslandes religiøse 

domstole kan gøre nogle kvinder stort set magtesløse i forhold til at komme fuldt 

ud af deres ægteskaber. Andre kvinder står i stærkere positioner, fordi skilsmisse 

efter dansk ret i deres miljø anses for også at opløse deres nikah, eller fordi de 

står stærkt nok til selv at kunne afslutte deres nikah-forhold uanset mandlig 

modstand”.

Artiklen om de 4 udvalgte interviews er bragt hos tifoislam.dk.

Muslimske kvinder kan have 

svært ved at forlade deres 

ægtemænd, baseret på flere 

faktorer. 
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https://www.vive.dk/da/udgivelser/etniske-minoritetskvinder-og-skilsmisse-med-fokus-paa-muslimske-praksisser-14657/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/muslimske-kvinder-og-skilsmisse-i-en-dansk-kontekst-18056/
https://tifoislam.dk/article/view/134813/179628


Året, der gik: 

mindeværdige sager

Den 1. januar 2022 trådte de nye regler om deling af børne- og ungeydelsen i 

kraft. Par, der fremadrettet går fra hinanden, skal således som udgangspunkt 

dele ydelsen. Forældrene kan dog ved enighed ændre udbetalingen.

Under samvær i begyndelsen af december 2021 tilbageholdt en far sin 8-årige 

datter. Efter 36 dage, i starten af januar 2022, blev pigen igen udleveret til sin 

mor. Faderen bliver efterfølgende anklaget for børnebortførsel, psykisk vold 

og stalking.

I slutningen af januar måned udsender Familieretshuset en skrivelse om deres 

politik vedrørende lyd- og video-optagelser. Det er således ikke tilladt at 

videofilme og fotografere, mens lydoptagelse i visse situationer kan tillades.

Den 21. marts trådte de nye regler om digital post til begge forældre i kraft. 

Dermed ligestilles forældrene, der som udgangspunkt får de samme informa-

tioner fra offentlige myndigheder om barnet.

Den 21. og 28. april viser TV2 dokumentaren ”Med børnene som våben”. Den 

sætter fokus på skilsmissesager præget af konflikt, hvor den ene forælder 

bryder kontakten mellem barnet og den anden forælder og med brug af 

forældre-fremmedgørelse.

Familieretshuset har tidligere oplevet brud på datasikkerheden – og i 

september blev det oplyst, at det var sket igen. 37 gange havde myndigheden 

bl.a. oplyst en forælders hemmelige adresse til den anden forælder.

Den 13. juli udsender Familieretshuset en nyhed om, at Familieretten har 

afsagt dom mod Familieretshuset. Baggrunden er, at Familieretshuset faktisk 

ikke har beføjelse til at træffe afgørelse om dokumentation for samvær alene til 

brug for ændring af udbetaling af børne- og ungeydelsen. Familieretshusets 

nye praksis er, at de ikke længere gør dette og henviser i stedet til Udbetaling 

Danmark.

I august viser DR en dokumentar i to dele om organisationen ”Søstre mod vold 

og kontrol”, der vil hjælpe kvinder ud af negativ social kontrol.

I september afholdes et åbent samråd med social- og ældreminister Astrid 

Krag (S). Baggrunden er dokumentaren ”Med børnene som våben”, og også 

samværschikane samt forældrenes og barnets retsstilling bliver berørt.

2022 blev et travlt år på skilsmisse-området. Her 

ser vi tilbage på det forgangne år og de mest 

mindeværdige sager.
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Janne Østergaard Hagelquist er autoriseret psykolog, specialist i børne-

psykologi og supervision, grundlægger af Center for Mentalisering og 

forfatter til en række bøger om mentalisering.

I dette oplæg vil hun fortælle hvad mentalisering er og hvordan man kan 

anvende mentalisering i samspil med andre mennesker - både i forhold til at 

se sig selv udefra og se bag om andres adfærd og i forhold til at understøtte 

deres udvikling.

Side 12

Webinar-platformen Zevio udbyder den kommende måned en 

række spændende (gratis) foredrag – se nogle af dem herunder.

Webinarer hos Zevio

Tirsdag den 10. januar 2023 kl. 10.00 – 10.30:

”Mentalisering forklaret på 30 minutter”

Læs mere hos Zevio – tryk her

Onsdag den 11. januar 2023 kl. 12.00 – 12.30:

”Hjælp dit barn med at slippe angstens greb og få ro på nervesystemet”

Ulla Knudsen er ergo- og zoneterapeut.

I denne stream vil hun fortælle om angst som grundfølelse samt børn og 

unges mistrivsel.

Hun kommer ind på tre dele: 1) angstens greb; 2) håndtering og forebyggelse 

af barnets angst og 3) forældre og fagpersoners roller i forhold til at hjælpe 

børn med angst.

Læs mere hos Zevio – tryk her

i januar 2023

https://zevio.com/da/event/mentalisering-forklaret-pa-30-minutter-1342
https://zevio.com/da/event/hjaelp-dit-barn-med-at-slippe-angstens-greb-og-fa-ro-pa-nervesystemet-1336


Lise Lindvig har mange års erfaring i meditations-praksis.

Mindfulness dækker over en træning i at blive opmærksom på nuet og bevidst 

nærværende omkring sine tanker, følelser og kropstilstand på en accepte-

rende og kærlig måde. Det er altså en tilgang til livet, som man kan træne, og 

som kan være enormt effektivt som redskab til dem, der f.eks. Føler sig 

stresset, oplever uro og tankemylder samt mangler energi og overskud.

Side 13

Webinarer hos Zevio

Onsdag den 18. januar 2023 kl. 12.00 – 12.30:

”Undgå stress og tankemylder ved hjælp af mindfulness”

Læs mere hos Zevio – tryk her

Malene Pedersen er fysioterapeut, og Maria Loop Løvgreen er par- og 

familie-terapeut.

På webinaret er der mulighed for at opleve, hvordan man ved hjælp af vejr-

trækning kommer i kontakt med sin indre kerne, så man fremstår mere 

autentisk og tydelig. Der er desuden mulighed for at lære mere om 

vejrtræknings-øvelser, om at slippe uro og få større frihed samt om 

vigtigheden af samspillet med andre.

Læs mere hos Zevio – tryk her

”Vejrtrækning som nøglen til at opnå et friere liv”

Torsdag den 19. januar 2023 kl. 12.00 – 12.45:

Mange af Zevio´s webinarer lægges op 

digitalt efterfølgende.

Har man tilmeldt sig et specifikt webinar, 

vil man således ofte have adgang til 

optagelsen i 48 timer. 

https://zevio.com/da/event/vejrtraekning-som-noeglen-til-at-opna-et-friere-liv-1269
https://zevio.com/da/event/undga-stress-og-tankemylder-ved-hjaelp-af-mindfulness-1445


Satser for 2023

Børnebidraget stiger fra kr. 1.460 til kr. 1.500 pr måned pr. barn i 2023.

I artiklen, der linkes til nederst på siden, finder du taksterne for de forhøjede 

børnebidrag (henholdsvis 100 %, 200 % og 300 %).

Børne- og ungeydelsen stiger for de 0-2-årige til kr. 4.653 pr. kvartal, for de 3-

6-årige til kr. 3.681 pr. kvartal, for de 7-14-årige til kr. 2.898 pr. kvartal og for de 

15-17-årige til kr. 966 pr .måned.

Bemærk også, at børne- og ydelsen medfører en engangsforhøjelse på kr. 660 

til udbetaling i januar 2023.

Konfirmations- og beklædningsbidraget stiger fra kr. 3.879 til kr. 3.984 i 

2023. Dét svarer fortsat til 3 gange normalbidragets grundbeløb.

Fødselsbidraget stiger fra kr. 878 til kr. 913 i 2023.

Barselsbidraget stiger fra kr. 1.529 til kr. 1.589 i 2023.

Navngivningsbidraget stiger fra kr. 1.278 til kr. 1.328 i 2023.

Uddannelsesbidraget stiger fra kr. 1.293 til kr. 1.328 pr. måned. I artiklen, der 

linkes til nederst på siden, finder du taksterne for de forhøjede uddannelses-

bidrag (henholdsvis 50 % og 100 %)

Ægtefællebidraget fastsættes fortsat på baggrund af sagens omstændigheder 

og dermed indtægt og lignende. Her er dog også tale om nye grænser for 

eksempelvis indtægt ved ”lav indkomst” og lignende, man bør være 

opmærksom på i sin egen sag.

Læs mere om de nye satser for 2023 (også nogle af dem, der ikke er med her) i 

denne artikel af ”Skilsmissefamilien” – herunder børnetilskud, gebyrer om 

f.eks. anmodning om separation og skilsmisse, uddannelsesbidrag, ansøgning 

om navneændring og ægtefællebidrag.

Ved årsskiftet opjusteres en 

lang række bidrag, der har 

relevans for skilsmisse-

familierne.

Se mange af de nye satser 

gældende for 2023 herunder. 
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https://www.skilsmissefamilien.dk/post/satser-for-2023


Året, der gik: 

”Skilsmissefamilien”

Den 8. februar: ”Justitsministeren: stalking er ”en alvorlig forbrydelse””.

Daværende justitsminister Nick Hækkerup (S) besvarede et spørgsmål fra 

SF´eren Karina L. Dehnhardt om stalking ved bl.a. at sige, at det er ”en alvorlig 

forbrydelse”. Få måneder forinden havde justitsministeren fået et lovforslag 

med en række initiativer mod netop stalking vedtaget i Folketinget.

Den 28. februar: ”Høring: 28 anbefalinger til ændringer af det familie-

retlige system”.

Daværende social- og ældreminister Astrid Krag (S) forholdt sig til de 28 

anbefalinger, som var givet under en høring året forinden – herunder barnets 

ret til privatliv, afskaffelse af opdelingen i bopæls- og samværsforælder, 

visitation af højkonflikt-sager direkte til Familieretten og sanktioner ved 

misligholdelse af afgørelser.

Den 15. marts: ”Sætter tal på suspenderet samvær”.

Daværende social- og ældreminister Astrid Krag (S) udtaler, at Familieretshuset 

”i perioden 1. juli – 31. december 2021 har truffet 94 afgørelser i § 7-sager og 8 

afgørelser i § 6-sager, hvor et samvær blev ophævet/suspenderet”.

Den 4. maj: ”Reagerer mænd og kvinder ens på skilsmisse?”.

Dansk forskning konkluderer, at mænd og kvinder stort set reagerer ens på 

skilsmisse. Andre forskere har dog visse forbehold for studiets resultater.

Den 14. maj: ”Skilsmisser er ikke altid traumatiserende”.

En skilsmisse kan på mange måder være livsændrende, men dét betyder ikke 

nødvendigvis, at barnet bliver traumatiseret. Det afhænger bl.a. af de strategier, 

som forældrene og barnet selv benytter sig af.

Den 31. august: ”Dommer: for mange sager ender i retten”.

Den britiske dommer, sir Andrew McFarlane, udtaler, at ”lovgivningen giver en 

struktur til at løse uenigheder”, men at sagerne ”dybest set ikke er et juridisk 

anliggende, men handler om parternes forhold til hinanden”.

Den 19. december: ”Ombudsmanden reagerer igen p.g.a. manglende 

børnebidrag”.

Restancerne for ubetalte børnebidrag stiger fortsat og har passeret en halv 

milliard. Men bedre IT-muligheder for at tilbageholde skyldnernes løn giver 

forventninger om, at inddrivelsen kan skrues i vejret.

Gennem 2022 udsendte ”Skilsmissefamilien” 

en række artikler. Herunder er et udpluk.
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https://www.skilsmissefamilien.dk/post/justitsmin-stalking-alv-forbrydelse
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/hoering-28-anbefal-aendre-famret-system
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/saetter-tal-paa-suspenderet-samvaer
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/reagerer-maend-og-kvinder-ens-paa-skilsmisse
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/skilsmisser-er-ikke-altid-traumatiserende
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/dommer-for-mange-sager-ender-i-retten
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/ombudsmanden-reagerer-mangl-bidrag
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På hjemmesiden har ”Skilsmissefamilien” samlet links til temmelig meget 

materiale, som skal give inspiration til forældre / voksne samt børn og unge.

Vidste du…?

Bøger til børn og unge

Titler, der henvender sig specifikt til børn og unge om f.eks. forældrenes 

skilsmisse og at leve som en skilsmisse-familie.

Eksempelvis ”Aksel bor i to huse”, ”Du vil altid være vores dreng”, ”Må jeg 

få mit gulvtæppe med hjem til mor?”, ”Mine forældre er skilt”, ”Håber ikke, 

jeg går midt over” og ”To af alting”.

Bøger om børn og unge

Titler til forældrene om deres børn og unge, f.eks. om deres reaktioner på 

forældrenes skilsmisse.

Eksempelvis ”Far, mor og skilsmissen” og ”Skilsmissens ABC”.

Bøger til forældrene

Titler til forældrene med henblik på at understøtte deres skilsmisse, egne 

reaktioner og lignende.

Eksempelvis ”Børn og skilsmisse”, ”Elsk din eks”, ”Ulige uger”, ”Kom godt 

igennem skilsmissen” og ”Er der en mor til stede?”

Skønlitteratur

Skønlitterære titler til forældrene om f.eks. deres vej gennem skilsmissen og 

egne reaktioner.

Eksempelvis ”En moderne familie”, ”Historie om et ægteskab” og ”Værelse 

samlet af kvinder”.

Film til børn og unge

Titler, der henvender sig specifikt til børn og unge om f.eks. forældrenes 

skilsmisse, egne tanker og at leve som en skilsmisse-familie.

Eksempelvis ”Amandas to verdener” og ”Før solen går ned”.

Film til forældrene

Titler til forældrene om f.eks. at gennemleve en skilsmisse og at være i krise.

Eksempelvis ”Alt for min søn”, ”Efter kærligheden”, ”Kramer mod Kramer”, 

”Marriage Story” og ”What Maisie knew”.

Se mere her

Se mere her

Se mere her

Se mere her

Se mere her

Se mere her

https://www.skilsmissefamilien.dk/materiale-boger-og-film
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/boger-til-born-og-unge
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/boger-om-born-og-unge
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/boger-til-foraeldrene
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/skonlitteratur
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/film-til-born-og-unge
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/film-til-foraeldrene
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Per Schultz Jørgensen død

Mandag den 5. december 2022 døde den uddannede skolelærer og senere 

psykolog og dr.phil., Per Schultz Jørgensen, efter et kræft-forløb i en alder 

af 89 år. Han markerede sig i mange år som en markant stemme i den 

offentlige debat om børns udvikling, dannelse og familien – og herunder en 

afskaffelse af forældres ret til at slå deres børn (revselses-retten), der også 

blev sikret i 1997.

Kort nyt…

Forældre-fremmedgørelse kan beskrives som dén proces, hvor barnet 

påvirkes af én forælder til at vende sig mod den anden forælder. Det kan 

eksempelvis ske ved, at den fremmedgørende forælder taler vedvarende 

negativt om den anden forælder, så barnet efterhånden ændrer indstilling 

(f.eks. frygter, ikke længere respekterer eller bliver fjendtlig over for) den 

fremmedgjorte forælder.

Men forældre-fremmedgørelse er ikke anerkendt i psykologiske kredse og 

dermed ikke en tilstand, der kan sættes en diagnose på (det fremgår ikke af 

det psykologiske ICD-system). Og der er heller ikke en alment anerkendt 

behandling af forældre-fremmedgørelse. Dét fik blandt andet EU til at 

forkaste forældre-fremmedgørelse og samtidig advare medlemsstaterne 

mod at bruge forståelsen i retssalene.

Der er imidlertid flere, der beskæftiger sig med forældre-fremmedgørelse, 

gennem beskrivelser af konkrete sager, målelige konsekvenser hos børnene 

og lignende. Og derfor vil ”Skilsmisse-magasinet” over kommende udgaver 

tage flere af disse personer op.

Følg derfor med i ”Skilsmisse-magasinet”, når vi fremadrettet ser på

FAKTA om FORÆLDRE-FREMMEDGØRELSE

med afsæt i de førende eksperter på området og beskrivelser af deres 

materiale, metoder og grundlæggende tænkning.

Fremadrettet fokus på

forældre-fremmedgørelse

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/boerneforsker-schultz-joergensen-er-doed-han-blev-89-aar
https://www.skilsmissefamilien.dk/post/eu-forkaster-ffg-syndrom


Fri proces

Der er kommet nye beløbsgrænser i forbindelse med fri proces, gældende fra 

dette årsskifte:

§ 1, stk. 3: Fri proces efter retsplejelovens §§ 327 og 328 kan meddeles, hvis 

ansøgerens indtægtsgrundlag opgjort efter stk. 1 er 358.000 kr. eller mindre. 

Lever ansøgeren i et samlivsforhold, kan fri proces meddeles, hvis summen af 

parrets indtægtsgrundlag er 455.000 kr. eller mindre. Hvis parret har modstå-

ende interesser i sagen, anvendes dog ansøgerens eget indtægtsgrundlag og 

indtægtsgrænsen for enlige.

§ 1, stk. 4: Beløbene i stk. 3 forhøjes med 62.000 kr. for hvert barn, herunder 

stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i 

overvejende grad forsørges af denne.

§ 2: Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold ifølge de foreliggende op-

lysninger væsentligt fra det, der er lagt til grund ved opgørelsen af indtægts-

grundlaget efter § 1, stk. 1, lægges de tilsvarende aktuelle indkomstforhold til 

grund. Det samme gælder, hvis der ikke er opgjort et indtægtsgrundlag for 

ansøgeren

§ 3: Er ansøgeren under 18 år, kan der tillige tages hensyn til forældrenes 

økonomiske forhold.

§ 4: Ansøgeren skal vedlægge årsopgørelse fra skattemyndighederne for 2021

§ 8: Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Retssager kan være 

forbundet med store 

udgifter. Men der er 

mulighed for at søge ”fri 

proces”, hvis indtægten 

er forholdsvis lav.

Dermed betaler 

statskassen éns udgifter, 

herunder salær til 

advokat og nødvendige 

udgifter forbundet med 

sagens behandling.
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Aktuelle samlivsbrud 

og skilsmisser

34-årige Jeanette Ottesen og 33-årige Marco Loughran, begge svømmere, 

skal skilles. I et opslag på Instagram skriver hun: ”Nogle gange forløber livet 

ikke, som man havde drømt om”. Jeanette Ottesen og Marco Loughran blev gift i 

2017 og har sammen datteren Billie-Mai (5 år) og sønnen Harley (3 måneder).

Den 47 -årige tidligere skicross-løber Sophie Fjellvang-Sølling og hendes 

mand Casper Barfoed er blevet skilt. Hun fortæller til Billed-Bladet, at det fak-

tisk er halvandet år siden. Sammen har de Leonora på 7 år og Theodore på 3 år.

Den 50-årige amerikanske skuespillerinde Toni Collette og manden gennem 

20 år, 44-årige Dave Galafassi, skal skilles. De har i en udtalelse slået fast, at de 

bevarer familien, blot i en anden form, for at sikre den 14-årige datter Sage 

Florence Galafassi og den 11-årige søn Arlo Robert Galafassi.

Den 70-årige entertainer Finn Nørbygaard og hustruen Hanne Carina Nielsen 

var gift fra 2008 til 2012, blev skilt – og fandt sammen igen året efter. Men nu er 

parret ifølge Se & Hør blevet enige om at gå fra hinanden.

Den amerikanske skuespillerinde, 42-årige Christina Ricci, og manden James 

Heerdegen er blevet skilt. De vil fremover have delt forældremyndighed over 

deres 8-årige søn Freddie, men Christina Ricci vil dog have beslutningsret i 

forhold til hans uddannelse, som hun betaler for, samt lægebehandling.

Den 49-årige komiker Omar Marzouk og skuespilleren Christine Gjerulff er 

blevet skilt. Han fortæller til Se & Hør, at det er sket ”for et stykke tid siden”.

Den 62-årige sangerinde Kim Wilde og manden gennem 25 år, skuespiller Hal 

Fowler, er blevet skilt. De udtaler i en fælles erklæring, at de er på god fod og 

gensidigt ønsker det bedste for hinanden.
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Har fundet kærligheden

igen…

Den 47-årige forfatter bag bl.a. ”Kørner & Werner”-serien, Katrine Engberg, 

og hendes kæreste, Jakob Jensen, er blevet forlovet. Dét afslørede hun i starten 

af december på Instagram.

Emil Midé Erichsen og kæresten Louise, som begge kunne opleves i ”Kurs 

mod fjerne kyster”, afslørede for nylig, at de i al hemmelighed blev gift denne 

sommer på Københavns Rådhus. Parret er forældre til sønnerne Hugo og Rumle.

Den 58-årige TV-personlighed Randy Fenoli, kendt fra ”Say yes to the dress”, 

er blevet forlovet med kæresten Mete Kobal. Randy Fenoli havde fortalt sin 

kommende mand, at de skulle til middag, men overraskede ham med 50 venner 

og familie – og friede til ham. Randy Fenoli udtaler, at han har arbejdet med 

brude i 30 år og troede ikke, han selv ville blive gift – indtil han mødte tyrkisk-

fødte Mete Kobal.

Den 43-årige tv-vært Christian Degn var juleaften på knæ foran kæresten, 

Trine Johst Vammen – og hun sagde ja. Parret har sammen sønnen Vagn.

https://ekstrabladet.dk/underholdning/dkkendte/jeanette-ottesen-skal-skilles/9535682
https://www.billedbladet.dk/kendte/danmark/tv/tv-2/sophie-fjellvang-soelling-ja-jeg-er-blevet-skilt
https://people.com/movies/toni-collette-announces-divorce-from-her-husband-after-photos-of-him-kissing-another-woman-surface/
https://www.bt.dk/kendte/finn-noerbygaard-bekraefter-vi-skal-skilles
https://pagesix.com/2022/12/13/christina-ricci-finalizes-divorce-from-james-heerdegen/
https://www.seoghoer.dk/kendte/omar-marzouk-afsloerer-er-blevet-skilt
https://news.sky.com/story/singer-kim-wilde-and-actor-hal-fowler-announce-divorce-after-more-than-25-years-of-marriage-12773155
https://www.instagram.com/p/Cly14f5swXZ/
https://www.billedbladet.dk/kendte/danmark/tv/tv-2/emil-mide-erichsen-paa-sit-livs-eventyr-er-blevet-gift
https://people.com/tv/say-yes-to-the-dress-star-randy-fenoli-engaged-to-mete-kopal/
https://ekstrabladet.dk/underholdning/dkkendte/degn-i-taarer-saadan-friede-jeg/9564626


Bizart drama udvikler sig…

Men nu har historien taget en overraskende drejning. Se og Hør kan således 

berette, at Meirivone nu beskylder Marcelo for utroskab.

Ifølge hende har en veninde set Marcelo gå ind på et motel med en for hende 

ukendt kvinde. Dette skete angiveligt, mens Meirivone var indlagt med den 

unavngivne søn på grund af en virus – hvilket i sig selv er bemærkelses-

værdigt, eftersom sønnen også er en dukke.

I første omgang troede Meirivone ikke på veninden. Men så gennemgik hun 

Marcelos telefon, og beskederne mellem ham og kvinden overbeviste 

Meirivone om utroskaben. Hun delte sin ulykkelige situation med sine 158.000 

følgere på TikTok, og opbakningen strømmede i hendes retning.

Men Marcelo har ifølge Meirivone bedt om tilgivelse, og dét har formildet 

hende. Hun har derfor valgt at blive sammen med Marcelo på grund af de tre 

børn, de har fået indtil videre. Dét har i øvrigt fået flere iagttagere til at undre 

sig, eftersom tiden mellem undfangelse og fødsel ikke har varet de forventede 

9 måneder. Det vides dog ikke, om graviditeter, hvor faderen er en dukke, 

faktisk varer kortere tid.

”Skilsmisse-magasinet” har forsøgt at få en kommentar fra Marcelo, der dog 

ikke har besvaret vores henvendelse…

En kvinde giftede sig forrige år med sin udkårne, og snart derefter fik de 

deres første barn. Siden har hun anklaget ham for at være utro, og 

familien er truet af skilsmisse.

Og nå ja… det mest usædvanlige ved historien er, at han er… en dukke.
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I juni måned skrev Se og Hør om den 37-årige brasilianske kvinde Meirivone

Rocha Moraes. Hun beklagede sig til sin mor over at være blevet single, og 

moderen syede derfor en mandlig dukke til hende. Og minsandten: Meirivone

forelskede sig i dukken, der fik navnet Marcelo. Hun sagde dengang: ”Han er 

manden, jeg altid har drømt om. Vi slås ikke, og han modsiger mig aldrig. Han 

forstår mig”. Dog var hun ikke helt tilfreds med hans udtalte dovenskab.

Men kærligheden bar frugt: 

Meirivone blev gravid (!), 

fordi Marcelo ifølge hende 

havde været ”uforsigtig”  

ved ikke at bruge kondom. 

Parret blev derfor hurtigt gift, 

hvor de fremviste deres kær-

lighed for 250 fremmødte 

gæster.

Og i maj 2021 kom deres søn 

så til verden ved en fødsel, 

der angiveligt forløb ganske 

smertefrit…

Meirivone og Marcelo, mens forholdet stadig 

blomstrede (billede: Facebook)

https://www.seoghoer.dk/viralt/hun-giftede-sig-med-dukke-og-foedte-deres-barn-nu-haenger-aegteskabet-i-en-tynd-traad-efter
https://www.seoghoer.dk/viralt/kvinde-faldt-pladask-kludedukke-nu-har-hun-fodt-deres-forste-barn
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Godt Nytår

”Skilsmissefamilien”

ønsker dig og din familie

med håbet om et

lykkeligt 2023 
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Om ”Skilsmisse-magasinet”

Dette magasin udgives af ”Skilsmissefamilien”, som er et 

online-forum med rådgivning for skilsmisse-ramte og 

personer i krise.

Magasinet udkommer ikke på faste tidspunkter, men når 

der er nok materiale til en udgivelse. Det kan gratis 

downloades via hjemmesiden (link herunder) og udsendes 

også via mail, hvis man har tilmeldt sig dette.

Indholdet varierer efter behov og kan bestå af artikler, 

nyheder, forskning, quiz´er, konkurrencer, interviews m.v.

Bliv en del af

”Skilsmissefamilien”

Online-forummet ”Skilsmissefamilien”, der står bag dette 

magasin, følger skilsmisse-området tæt – og indsamler 

løbende viden om ny og relevant lovgivning, seneste 

forskning, aktuelle debatter og meget andet.

”Skilsmissefamilien” tilbyder desuden gratis rådgivning og 

hjælp til personer både før, under og efter et samlivsbrud. 

Besøg www.skilsmissefamilien.dk

og slut dig til familien…

https://www.skilsmissefamilien.dk/tilmelding-skilsmissemagasinet
http://www.skilsmissefamilien.dk/
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