
Vejledning til ansøgere i sager om vurdering af 
forældreegnethed i forbindelse med fertilitetsbehandling 

I denne folder kan I få information om sagsbehandlingen og jeres rettigheder, når I har en sag om vurdering af 
forældreegnethed i forbindelse med fertilitetsbehandling, som bliver behandlet af Region Syddanmark. 



Sådan starter en sag 

Hvis lægen på fertilitetsklinikken er i tvivl om 

en enlig kvinde eller et pars evner til at drage 

omsorg for et barn efter fødslen, skal lægen 

sende sagen til vurdering ved Region 

Syddanmark. 

Lægen kan kun sende sagen til vurdering ved 

Region Syddanmark, hvis den enlige kvinde 

eller parret samtykker til videregivelse af 

oplysninger, og samtykker til, at Region 

Syddanmark må behandle sagen.  

Hvem behandler og træffer afgørelse i sagen 
Region Syddanmark behandler sager om 
forældreegnethed på vegne af alle regioner. 
Det er Juridisk Team i Regionssekretariat og 
jura, der behandler sagerne, og det er 
Koncerndirektøren i Region Syddanmark, der 
træffer afgørelse.  

Sagsbehandlingen
Jeres sag bliver behandlet på skriftligt grundlag, 
og vi kan kun indhente oplysninger med jeres 
samtykke. Hvis I ikke samtykker til indhentning 
af nødvendige oplysninger, skal vi afvise sagen. 

Vi indhenter som udgangspunkt oplysninger fra 
jeres praktiserende læge og fra kommunen. 

Hvis I har haft et forløb i psykiatrien, hos en 
psykolog, ved et rusmiddelcenter, 
kriminalforsorgen, smertecenter eller et andet 
relevant sted, så indhenter vi også oplysninger 
derfra.  

I bliver som udgangspunkt ikke indkaldt til et 
møde. I nogle situationer ringer vi til jer for at 
spørge ind til jeres situation.  

Sådan får du kontakt med os 

Kontoret er fysisk placeret i Regionshuset i 

Vejle. 

Skal I sende personfølsomme oplysninger, 

anbefaler vi, at I benytter jeres digitale 

postkasse fra borger.dk.  

I kan skrive sikkert til os med digital post via 

dette link: 

https://www.regionsyddanmark.dk/wm1566

28 

I kan sende brev til: 

Regionssekretariat og jura 

Region Syddanmark 

Damhaven 12 

7100 Vejle 

I kan ringe til os på 

tlf. 23 46 18 18 

Partshøring 
Hvis der er oplysninger til ugunst for jer, får I 
tilsendt oplysningerne, så I har mulighed for 
at komme med bemærkninger.  

Sådan vurderes sagen 

Når sagen vurderes, kan vi, ifølge 

lovgivningen, blandt andet kigge på følgende:

1) eventuelle misbrugsproblemer hos kvinden
eller parret,

2) kvindens eller parrets mentale tilstand, der
kan få betydning for omsorgsevnen for et
kommende barn,

3) forhold der kan bevirke anbringelse af
barnet uden for hjemmet, eller

4) at den ene eller begge kommende forældre
allerede har et barn, der er anbragt uden for
hjemmet på grund af familiens forhold.

Andre forhold kan også være af betydning 
for sagen. Vi foretager en samlet vurdering af 
alle sagens oplysninger.

Sagsbehandlingstid 
Vi tilstræber at træffe afgørelse i jeres sag 
som udgangspunkt indenfor 14 måneder.  
I nogle sager skal der indhentes oplysninger 
flere steder fra, og sagsbehandlingstiden kan 
derfor variere.  

I kan selv medvirke til en kortere 
sagsbehandlingstid ved at reagere hurtigt på 
vores henvendelser.  

https://www.regionsyddanmark.dk/wm156628
https://www.regionsyddanmark.dk/wm156628


Sådan får I svar

Vi sender afgørelsen til jer i e-boks.  

Hvis I ikke har e-boks, sender vi afgørelsen 

med posten.  

Vi sender samtidig en orientering om sagens 

udfald til fertilitetsklinikken.  

Klage 

Hvis vi træffer afgørelse om, at I ikke kan få 

fertilitetsbehandling, kan I klage over vores 

afgørelse til:
Ankestyrelsen

Nytorv 7, 2. sal
9000 Ålborg

I skal klage inden 4 uger fra I fik afgørelsen.  

I kan sende klagen til os. Herefter sender vi 
jeres klage til Ankestyrelsen sammen med 

sagens dokumenter.  

I finder Ankestyrelsens hjemmeside her 

www.ast.dk  

Sådan får I kontakt med os 
Kontoret er fysisk placeret i Regionshuset i 
Vejle. 

I kan ringe til os på tlf.: 23 46 18 18

I kan skrive sikkert til os med digital post her: 
https://regionsyddanmark.dk/om-region-
syddanmark/kontakt/sikker-digital-post

I kan sende brev til: 
Region Syddanmark 
Regionssekretariat og jura 
Damhaven 12 
7100 Vejle 

http://www.ast.dk/


� 
Region Syddanmark 

Aktindsigt 
I har som parter i sagen ret til at få aktindsigt i jeres 
sag efter reglerne i forvaltningsloven. 

Lovgrundlag 
LBK nr. 902 af 23/08/2019 - Bekendtgørelse af lov 
om assisteret reproduktion i forbindelse med 
behandling, diagnostik og forskning m.v. 

BEK nr. 316 af 27/03/2019 - Bekendtgørelse om 
vurdering af forældreuegnethed i forbindelse med 
behandling med assisteret reproduktion

Ovenstående kan ses på www.retsinformation.dk

Behandling af personoplysninger 
I forbindelse med sagsbehandlingen af jeres sag om 
vurdering af forældreegnethed  behandler og 
registrerer vi personoplysninger om jer, som er 
nødvendige for at vi kan afgøre sagen. 

Vi skal derfor give jer en række oplysninger om 
blandt andet formål og retsgrundlag  for 
behandlingen af personoplysninger, opbevaring af 
personoplysninger, samt rettigheder i den 
forbindelse.

Det følger af databeskyttelsesforordningen.

Vi henviser herfor til vores vedlagte folder om 
behandling af personoplysninger. 

https://www.regionsyddanmark.dk/wm508440
https://www.regionsyddanmark.dk/wm508440
http://www.datatilsynet.dk/



