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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 1. december 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 129 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Marie Bjerre (V). 

Spørgsmål nr. 129: 

”Vil ministeren redegøre for, hvordan det hænger sammen med aftalen fra 2018 om ét 
familieretligt system, at Familieretshuset modsat den tidligere statsforvaltning har en 

mentaliseringsbaseret tilgang til familierne?” 

Svar: 

Familieretshuset har med det nye familieretlige system fået en anden opgave og større 

rolle i samarbejdet med forældre og børn sammenlignet med den tidligere Statsfor-

valtning. Det stiller i højere grad krav til, hvordan Familieretshuset møder skilsmisse-

forældre og arbejder med deres konflikter. 

Jeg har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet bidrag fra Familieretshuset.  

Familieretshuset oplyser, at de arbejder med afsæt i den mentaliseringsbaserede til-

gang, fordi den tilbyder en samlet ramme til forståelse af de psykologiske aspekter af 

forældres konflikter, vanskeligheder i relation til deres børn, krise eller situationer 

præget af risikofaktorer. Mentalisering er en grundlæggende menneskelig kompeten-

ce, der er kernen i evnen til at danne meningsfulde relationer. Mentalisering refererer 

til evnen til at være opmærksom på og forsøge at forstå adfærd ud fra mentale tilstan-

de i sig selv og den anden.  

Tilgangen får i høj grad betydning i mødet med forældre, fordi de ofte vil møde med en 

reduceret evne til at regulere egne følelser og reaktioner og til at sætte sig i andres sted 

og reflektere nuanceret. Dette hæmmer forældrene i at kunne nå til en løsning.  

Medarbejdere i Familieretshuset anvender en tilgang, der kan sætte gang i en mental-

iserende proces hos forældrene. Formålet er at hjælpe dem med at få afklaret den ak-

tuelle problemstilling, men også at styrke forældrenes evne til at mentalisere og der-

med konfliktløse, træffe beslutninger, samarbejde og indgå aftaler til deres barns bed-

ste på længere sigt. 
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