
Tema 4. Udveksling af oplysninger 

Titel Udveksling af oplysninger 

Initiativets formål Et centralt hensyn i et samlet familieretligt system er at skabe et samlet 

vidensfundament, hvor familien ikke gentagne gange skal give den samme oplysning, 

og hvor det sikres, at alle relevante oplysninger hurtigt samles for tidligt i forløbet at 

kunne møde familiens behov. 
Beskrivelse af 

initiativet  

Med den gældende lovgivning på området er udgangspunktet, at udveksling af rent 

private oplysninger om barnets personlige forhold eller familiemæssige 

omstændigheder mellem Familieretshuset og andre centrale myndigheder, fx 

kommunen, kræver samtykke fra forældrene. Det kan betyde, at vigtig information om 

barnet ikke inddrages i sager, hvor der er behov for det. 

 

Derfor skal der i et nyt system ikke være barrierer i forhold til at indhente/udveksle 

oplysninger mellem det nye system og de kommunale myndigheder og andre helt 

centrale myndigheder uden samtykke fra sagens parter, hvis det vurderes at være 

vigtigt for at kunne tage vare på barnet og familien.  

 

Endvidere skal der opstilles regler for overdragelse af oplysninger fra Familieretshuset 

til Familieretten i forbindelse med sagens videre forløb der. 

 

 

Uddybende om udveksling af oplysninger mellem Familieretshuset og 

kommuner og andre helt centrale myndigheder 

 

For så vidt angår udveksling af oplysninger mellem disse myndigheder kan der hentes 

inspiration for reglerne om udveksling af oplysninger blandt de myndigheder, der er 

involveret i sagsbehandlingen i børnehusene. 

 

§ 50 c i serviceloven gør det således muligt for myndigheder og fagpersoner, der 

inddrages i en konkret sag i et børnehus, at udveksle oplysninger i den konkrete sag: 

 

”Under behandlingen af en sag, hvor et børnehus benyttes, jf. § 50 a, kan personalet i 

børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede 

sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området 

for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold 

vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, 

hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges 

sundhed og udvikling.” 

 

Hensigten med bestemmelsen er at beskytte og skåne barnet eller den unge og 

familien fra selv at skulle videregive ømtålelige og private oplysninger. Formålet er 

endvidere at sikre, at børn og unge, der har været udsat for overgreb, eller hvor der er 

mistanke herom, får en helhedsorienteret, koordineret, tværfaglig og skånsom indsats 

blandt andet ved at give mulighed for, at fagpersoner og myndigheder, der er 

involveret i en konkret sag i et børnehus, kan opbygge et fælles vidensgrundlag tidligt 

i sagens forløb, således at omstændighederne i sagen kan afdækkes. 

 

Udvekslingen af oplysninger kan alene ske under behandlingen af en konkret sag i et 

børnehus, når udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den 

unges sundhed og udvikling, herunder behovet for særlig støtte efter serviceloven. 

Det er således ikke enhver oplysning om barnet eller den unge, der kan udveksles 

mellem de involverede fagpersoner og myndigheder. De skal i hvert enkelt tilfælde 

foretage en konkret vurdering af, hvilke oplysninger der er behov for at udveksle. 

 



Endvidere er bestemmelsen afgrænset til alene at omhandle sager, der behandles i et 

børnehus, samt fagpersoner og myndigheder, der involveres i løsningen af den 

konkrete sag i børnehuset. Det er således kun anklagemyndigheden og politiet, 

sundhedsmyndigheder og kommunale myndigheder samt børnehusets personale, der 

kan udveksle oplysninger. 

 

Oplysningerne i en konkret sag kan udveksles op til, at et barn eller en ung 

undersøges i børnehuset, under forløbet i børnehuset og efter forløbet i børnehuset. 

Derudover kan der foretages udveksling af oplysninger som led i erfaringsudveksling 

og etablering af fælles vidensgrundlag myndighederne imellem. 

 

De oplysninger, der efter bestemmelsen må udveksles, omfatter oplysninger om rent 

private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige 

omstændigheder, herunder oplysninger om helbredsmæssige forhold og væsentlige 

sociale problemer. Derudover kan der ske udveksling af oplysninger om barnets eller 

den unges tilstand, og udveksling af oplysninger i forhold til, hvilke undersøgelser og 

sagsskridt, de involverede myndigheder og fagpersoner vurderer, er nødvendige i den 

konkrete sag, sådan at myndighedernes indsatser kan koordineres, og der kan 

samarbejdes om indsatsen over for barnet eller den unge m.v.  

 

§ 50 c er en fravigelse af persondatalovens regler, idet der er tale om udveksling af 

følsomme personoplysninger uden pågældendes samtykke. Persondatalovens regler, 

herunder §§ 6-8, regulerer således ikke videregivelse af oplysninger i de situationer, 

som omfattes af hjemlen § 50 c.  

 

Mulighederne i et nyt system 

 

Der skal i forældreansvarsloven og i serviceloven indsættes en bestemmelse, der på 

samme måde, som reglen i § 50 c i serviceloven, gør det muligt at udveksle 

oplysninger uden samtykke mellem Familieretshuset og kommunen, når det er 

relevant, fx oplysninger fra barnets skole, og ligeledes mellem andre helt centrale 

myndigheder, fx sundhedsvæsen. Reglen rettes mod sager, hvor hensynet til barnet 

gør det nødvendigt at fravige de almindelige regler om samtykke fra forældrene. 

Sådanne sager vil som oftest være røde sager, men det kan også være gule sager, 

der bliver røde på grund af oplysninger om barnets mistrivsel. Under hensyn til at de 

grønne sager karakteriseres ved, at forældrene er enige om barnet, vil reglen ikke i 

udgangspunktet kunne anvendes i forhold til disse. 

  

Endvidere skal der udarbejdes regler, der beskriver, hvilke dokumenter m.v. der skal 

følge med en sag fra Familieretshuset og i det videre forløb i Familieretten. 

 


