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BØRNEUNDERSØGELSER FULDE AF FEJL
Børnesagkyndige undersøgelser er med til at afgøre fremtiden for
skilsmissebørn. Men fagbladet Børn&Unge kan afsløre, at
undersøgelserne i flere tilfælde har været så mangelfuldt udført, at
Psykolognævnet har udtalt alvorlig kritik.

Af Gitte Rebsdorf, gir@bupl.dk, foto: Jakob Carlsen
Hvert år bliver cirka 20.000 børn ramt af, at deres forældre går fra hinanden.
Men når myndighederne skal træffe afgørelse om børnenes fremtid, sker det ofte på et
fejlagtigt grundlag.
De børnesagkyndige undersøgelser, som bruges til at afgøre tunge sager om samvær
og forældremyndighed, har i flere tilfælde været fulde af fejl. Fejlene har ført til, at
psykologer, som udfører undersøgelserne, har fået alvorlig kritik af Psykolognævnet.
Kritikken er hemmelig, og fejlene får ingen konsekvenser for psykologerne eller for den
afgørelse om samvær og forældremyndighed, som hviler på undersøgelserne.
Fagbladet Børn&Unge er kommet i besiddelse af fire børnesagkyndige undersøgelser,
hvor Psykolognævnet har udtalt kritik eller alvorlig kritik af undersøgelsens resultater.
Hertil kommer yderligere tre tilfælde, som Børn&Unge har kendskab til, hvor
Psykolognævnet også har udtalt kritik af en børnesagkyndig.
»Der er brug for at stramme op på disse undersøgelser. De har stor betydning for,
hvordan en sag falder ud. Når undersøgelserne ikke er i orden, risikerer vi, at der bliver
truffet nogle uheldige afgørelser, som kommer til at ramme børnene hårdt«, siger
souschef Bente Boserup fra Børns Vilkår.
Ingen konsekvenser.
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Børnesagkyndige undersøgelser er med til at afgøre, hvor børnene skal bo, og hvor
meget kontakt de skal have til deres forældre. Men når der er fejl i undersøgelserne, får
det ingen konsekvenser. Psykologerne får lov at fortsætte deres arbejde.
»Mennesker, som tager ansvar for andres liv, og har det som deres professionelle
virke, bør have en høj moral, og bør selv være parate til at lade deres arbejde
efterprøve. Når der er kritik af deres arbejde, er det ikke i orden, at de fortsætter, uden
at der sker noget. Hvis fejlene ikke bliver rettet, må der gælde samme regler som for
tandlæger, læger og andre professioner, så må de fratages deres bestilling,« siger
børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.
I Forbrugerrådet tager man også afstand fra, at psykologer kan få lov at fortsætte deres
arbejde, selv om det er behæftet med alvorlige fejl.
»Vi går ind for gennemsigtighed og mener, at fejlene skal frem i lyset, sådan at det er
muligt at gøre tingene bedre. Det er vigtigt, at vi som forbrugere kan have tillid til
psykologerne, så når de begår fejl, bør de ansvarlige myndigheder og politikere finde
ud af, hvilke konsekvenser det skal have,« siger sundhedspolitisk medarbejder i
Forbrugerrådet, Sine Jensen.
Mange flere klager
Ingen ved præcist, hvor mange af de børnesagkyndige undersøgelser, der er fejl i.
Børn&Unge har bedt Psykolognævnet oplyse, hvor mange gange de har kritiseret en
børnesagkyndig undersøgelse. Det har redaktionen ikke kunnet få oplyst. Men antallet
af klager over børnesagkyndige undersøgelser er eksploderet. To ud af tre klager, som
psykolognævnet modtog sidste år, vedrørte netop børnesagkyndige undersøgelser.
Formanden for Dansk Psykologforening, Roal Ulrichsen, mener, at det er sjældent, at
der er hold i klagerne.
»Der er jo tale om sager, hvor forældrene strides indbyrdes, og det er nogle meget
erfarne og specialiserede mennesker, som arbejder inden for dette område. Det er mit
indtryk, at stort set ingen får medhold. Det kan naturligvis hænde,« siger Roal
Ulrichsen.
Men erfarne advokater mener, tallene vidner om, at der er et alvorligt problem med
undersøgelserne.
»Stigningen i antallet af klager må ses som et tegn på, at der er noget helt galt på dette
område. De mennesker, som klager, har været udsat for et massivt pres, nogle gange i
årevis, og at de så finder kræfter til også at klage, må vække til dyb eftertanke,« siger
mediator og familieretsadvokat Pia Deleuran fra Advokatfirmaet Deleuran.
Læs afsløringen om børnesagkyndige undersøgelser i temaet 'Børn svigtes'
i Børn&Unge nr. 16/2011.
Læs også artiklen: Psykologer scorer kassen på skilsmissebørn
Flest klager over børnesagkyndige undersøgelser
År

Klager
i alt

Klager vedrørende
børnesagkyndige
undersøgelser

Klager over børnesagkyndige
undersøgelser i procent af samlet
antal klager

2008

38

20

52 procent

2009

41

30

73 procent

2010

56

43

77 procent
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Tabellen viser, at der er sket en markant stigning i antallet af klager over de
børnesagkyndige undersøgelser. I 2008 udgjorde antallet af klager over
børnesagkyndige undersøgelser knap halvdelen af alle klager til Psykolognævnet. I
2010 var tallet steget til 77 procent, svarende til knap otte ud af ti klager.
Sådan bliver en børnesagkyndig undersøgelse til
Det er retterne og statsforvaltningerne, som beslutter, om der skal iværksættes en
børnesagkyndig undersøgelse. De bliver typisk brug i tunge sager, hvor forældrene er
uenige om forældremyndighed, bopæl og samvær. Undersøgelserne skal udarbejdes
af psykologer eller børnepsykiatere.
En undersøgelse bør indeholde:
To samtaler med hver af forældrene
To observationer af samspillet mellem hver af forældrene med barnet.
En samtale med barnet alene
Information om barnet og forældrene fra børnehaver, skoler og offentlige
myndigheder
En gennemgang af erklæringen sammen med forældrene
Kilder: Statsforvaltningerne samt Familiestyrelsens og Dansk Psykologforenings
vejledning om børnesagkyndige undersøgelser
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