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Ofte stillede spørgsmål i forbindelse 
med undersøgelsen:  

 

1. Hvad er det for en undersøgelse?  

Undersøgelsen hedder ’Forældres oplevelse af de familieretlige myndigheder’ 

2. Jeg har modtaget et brev, hvor der står, at I deler mine oplysninger til 
forsknings- og analysearbejde. Hvad går det ud på? 

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, skal undersøge forældres 

oplevelse med de familieretlige myndigheder. VIVE har brug for dine oplysninger for at kunne 

sende dig et spørgeskema.  

3. Hvorfor skal der laves en undersøgelse? 

I forbindelse med reformen af det familieretlige system 1. april 2019 besluttede Folketingets 

partier at undersøge forældres tilfredshed med det familieretlige system før og efter reformen, 

og det er derfor, at der skal laves en undersøgelse. 

4. Hvilke oplysninger deler I? 

Vi deler dit navn, dit CPR. nr. og oplysninger om, hvilken type sag, du har haft i 

Familieretshuset. 

5. Hvordan kan jeg undgå at I deler mine oplysninger? 

Vi er forpligtet til at dele dine oplysninger, når det er til forsknings- og analysearbejde, som er 

nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Det står i 

databeskyttelsesforordningen kapitel 2, artikel 6, stk. 1, bogstav e.  

Link til Databeskyttelsesforordningen: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502 -  

Vær opmærksom på, at du skal scrolle langt ned på siden for at finde afsnittet: 

 Kapitel 2:Principper 
 Artikel 6 ’Lovlig behandling’ 
 Stk 1. Behandling er kun lovlig, hvis og i det omfang mindst ét af følgende forhold gør 

sig gældende[1] 
 Bogstav e: Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i 

samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som 

den dataansvarlige har fået pålagt[2]  
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6. Hvem deler I mine oplysninger med? 

Vi deler dine oplysninger med VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. 

Du kan finde flere oplysninger om VIVE på www.vive.dk. VIVE sletter dine oplysninger så 

snart, undersøgelsen er gennemført.  

7. Hvad bliver mine oplysninger brugt til? 

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd bruger dine oplysninger til at 

sende dig et spørgeskema om, hvordan du har oplevet sagsbehandlingen i det familieretlige 

system. 

8. Er jeg forpligtet til at deltage i undersøgelsen? 

Nej, du er ikke forpligtet til at deltage i undersøgelsen, men din oplevelse hos Familieretshuset 

er vigtig.  

9. Har det betydning for min sag, om jeg svarer på spørgeskemaet? 

Nej, det har ikke betydning for din sag eller din kontakt med Familieretshuset, om du svarer på 

spørgeskemaet. Vi får ikke kendskab til, om du svarer på spørgeskemaet, eller hvad du 

svarer. 

10. Er undersøgelsen anonym? 

Undersøgelsen er 100% anonym. Vi får ikke kendskab til, om du svarer på spørgeskemaet, 

eller hvad du svarer. 

11. Kan jeg se undersøgelsen, når den er færdig? 

Ja, når undersøgelsen er færdig i juni 2023, kan du finde den sammen med de tidligere 

undersøgelser. Undersøgelserne finder du på www.vive.dk.  

Den nemmeste måde at finde undersøgelserne på, er ved at søge på ’Familieret’ på siden. Så 

kan du finde undersøgelserne i søgeresultaterne. 

 
  
[1] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502  
[2] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502  
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