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Resumé 
Denne undersøgelse tegner et billede af regnbuefamilierne anno 2008. 32 familier har bidraget til at 
skabe et nuanceret indblik i, hvilke problemer der er, og hvilke der ikke er. 

Alle systemer, hvor man beskæftiger sig med børn, det være sig sundhedsvæsenet ifm. graviditet og 
fødsel, vuggestuer, børnehaver, skoler osv., synes på fin vis at inkludere disse familier. Dog har de 
administrative systemer ikke taget højde for disse familieformer, og familierne eksisterer ikke i 
informationsmaterialer mv. 

Der er alvorlige problemer i lovgivningen ift. anerkendelse af familiestrukturerne. Dette har store 
konsekvenser ift. orlov mv., og er samtidig med til at skabe uligheder i familierne. 

I sidste afsnit gives en række anbefalinger på, hvordan man løser de identificerede problemer. Dette 
afsnit kan læses selvstændigt. 

 

 

 

 

Tak 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske vil gerne sige tak til de 32 familier, som stillede deres 
erfaringer til rådighed og muliggjorde denne undersøgelse. 

 

Landsforeningen for bøsser og lesbiske 
Landsforeningen for bøsser og lesbiske er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation for 
homo- og biseksuelle og transpersoner. 

Kontakt: www.lbl.dk    lbl@lbl.dk  
Postadresse:   Postboks 1023  -  1007 København K 
Besøgsadresse:  Nygade 7, 2.  -  1164 København K 

Om forfatteren 
Søren Laursen er mangeårig aktivist i Landsforeningen for bøsser og lesbiske. Landsformand 1996-
98. Talsperson på områderne retspolitik, menneskerettigheder og udlændingepolitik. Medlem af 
Flygtningenævnet 2000-01. Formand for Ligebehandlingsudvalget ved Institut for 
Menneskerettigheder. 

Har beskæftiget sig indgående med de politiske forhold indenfor børneområdet.   

Kontakt: sla@lbl.dk
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Introduktion 

Baggrund for undersøgelsen 
Homo- og biseksuelle får børn i stort omfang. Disse børnefamilier, kaldet regnbuefamilier, har ikke 
de samme vilkår som andre børnefamilier. Dette forhold har været genstand for en omfattende 
politisk behandling fra midten af 90-erne og frem1: 

• 17 forslag vedr. forbud mod kunstig befrugtning til lesbiske på fertilitetsklinikker 
• 3 forslag vedr. forbud mod insemination på jordemoderklinikker og hjemmeinsemination til 

lesbiske  
• 6 forslag vedr. stedbarnsadoption og forældreskabsanerkendelse 
• 6 forslag vedr. adgang for par af samme køn til at blive prøvet som adoptanter 

På trods af den megen aktivitet, er området helt uoplyst herhjemme. Folketingets eneste forsøg på 
oplysning har været Retsudvalgets høring i foråret 20072, som blandt andet viste, at der mangler 
vidensopsamling. 

Aktuelt behandler Folketinget et forslag om kønsneutralt ægteskab3, som også adresserer 
forældreskabsanerkendelse og har adgang til adoption som konsekvens. 

Landsforeningen for bøsser og lesbiske driver et netværk for regnbuefamilier4, hvor forældre og 
børn har socialt samvær, erfaringsudveksling osv. I forbindelse med det aktuelle lovforslag er det 
besluttet at indsamle viden om regnbuefamiliernes vilkår gennem dette netværk.  

Formålet med undersøgelsen er at få et billede af, hvilke problemstillinger familierne står overfor, 
hvor der er problemer og hvor der ikke er problemer, for på den baggrund at identificere 
nødvendige ændringer i lovgivning og administration. 

Begreber 
Regnbuefamilier: Samlebetegnelse for børnefamilier, hvor minimum én af forældrene ikke er 
heteroseksuel, dvs. er homo-, bi- eller transseksuel5. 

Biologisk mor og biologisk far: De biologiske eller genetiske forældre6, som har lagt æg- og 
sædceller til barnet. 

                                                        

1 For en samlet oversigt, se http://www.lbl.dk/homopolitik/homopolitik-i-
folketinget/forslagsoversigt.html 
2 Høring om børn i homoseksuelle familier, Landstingssalen, 16. maj 2007, afholdt af Retsudvalget 
på foranledning af de radikale  
3 L 67 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og forskellige andre love samt 
ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn), Fremsat 
af de radikale 
4 www.regnbuefamilier.dk  
5 Med transseksuelle menes her mere generelt transpersoner. 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Medmor og medfar: De biologiske forældres eventuelle partnere.  

Sociale forældre: De voksne, der i praksis drager omsorg for barnet og dets opvækst. 

Juridiske forældre: De personer, der juridisk set er forældre til barnet, enten via børnelovens 
bestemmelser eller ved adoption. Det juridiske forældreskab fastlægger slægtskabet.  

Forældremyndighed: Børn og unge er under forældremyndighed. Den der har forældremyndighed 
er forpligtet til at drage omsorg for barnet og kan træffe beslutninger på barnets vegne. Det er typisk 
de juridiske forældre, der har forældremyndigheden. 

Lovgivning 
Oprindeligt var der ingen lovgivning vedr. regnbuefamilier. Lovgivning vedr. børnefamilier 
handlede alene om traditionelle familier, og en konsekvens heraf var, at juridiske forældrepar 
skulle være af hvert sit køn.  Ved indførelsen af det registrerede partnerskab i 1989 ændredes 
denne situation ikke, idet børneområdet var undtaget af partnerskabets retsvirkninger. 

Dette ændres i 1999, da der blev åbnet for stedbarnsadoption i det registrerede partnerskab. 
For første gang kunne forældrepar af samme køn blive anerkendt som juridiske forældre. At 
metoden var stedbarnsadoption betød, at adoptionsområdets regler fulgte med: 1) 
Adoptanten skal være fyldt 25 år. 2) Der kan ikke gives samtykke til adoption før tre måneder 
efter barnets fødsel7.  3) En regel om stedbarnsadoption siger, at forælder, ansøger og barn 
skal have 2,5 års samliv, før den kan finde sted. Familiestyrelsen (tidl. Civilretsdirektoratet) 
opererer med et begreb, planlagt familieforøgelse hos et lesbisk par, og i de tilfælde 
suspenderes kravet om samliv med barnet, men det opretholdes ift. samliv mellem 
forældrene. Justistministeriet oplyser dog nu i svaret på spm. 1 under 2007‐08 II L 67, at 
Familiestyrelsen i begyndelsen af 2008 har ændret praksis, så et lesbisk par, der har fået barn 
ved kunstig befrugtning blot skal have været samlevende på tidspunktet for kunstig 
befrugtning8. 4) Forældrene skal have indgået registreret partnerskab for at 
medmoderen/medfaderen kan blive juridisk forælder. 

Placeringen under adoptionsloven giver således en række problemer for regnbuefamilierne, 
idet det ofte forhindrer, at sociale forældre kan blive anerkendt som juridiske forældre og få 
forældremyndighed over deres børn. 

Ved børneloven af 2002 blev det muligt for mænd at starte faderskabssag. Dette har betydning 
for de familier, hvor bøsser og lesbiske får børn sammen, idet fædrenes retsstilling her 
endelig er sikret. Denne mulighed for at kunne få sit faderskab prøvet er sikret ved 6
månedersreglen, som siger, at en evt. far skal have mulighed for at starte faderskabssag indtil 

                                                        

6 Det biologiske moderskab refererer både til den genetiske mor, som er kvinden, der har lagt 
gener til barnet, og  den fysiologiske mor, som har gennemført graviditeten. 
7 Reglen stammer fra en tid, hvor kvinder ofte blev ufrivilligt gravide, og hvor de med udsigt 
til at blive enlige mødre valgte at bortadoptere barnet. For at denne beslutning skulle være 
velovervejet, gav reglen således en betænkningstid efter fødslen. 
8 Svar af 30. april 2008 – som det vil fremgå nedenfor, er respondenter så sent som i februar 
blevet konfronteret med reglen. Svaret er kommet få dage før publiceringen af nærværende 
rapport. 



 6 

6 måneder efter barnets fødsel. Der kan derfor ikke bevilges stedbarnsadoption før denne 
frist, med mindre faderskabssagen er henlagt som uoplyst. Det kan f.eks. ske, hvis det kan 
dokumenteres, der har været anvendt anonym donorsæd. 

 

Mange regnbuefamilier bliver til, ved at mænd og kvinder vælger at få børn med hinanden. I 
nogle situationer må de imidlertid indse, at de er infertile og har behov for 
fertilitetsbehandling. I andre familier vælger et lesbisk par at stifte familie ved anvendelse af 
donorsæd. Dette kan ske ved hjemmeinsemination, hvis man selv kan skaffe sæden, eller på 
klinik. Indtil midten af 90‐erne var der ingen regulering af området, men i  1997 vedtoges lov 
om kunstig befrugtning. Denne indeholdt et forbud mod behandling af lesbiske og enlige. 
Loven regulerer alene lægers virke, hvilket medførte at der opstod jordemoderklinikker9  – 
klinikker der drives af jordemødre – som tilbød insemination til lesbiske og enlige. Disse 
klinikker kan alene tilbyde insemination, og ikke teknikker, hvor befrugtning sker udenfor 
kvindens krop (IVF mv.), hvilket kræver lægelig behandling. Først i 2006 fjernedes forbuddet 
med virkning fra 1. januar 2007.  

Ved behandling på fertilitetsklinik10, kan kun benyttes anonym donorsæd.  

 

Det er ikke i Danmark muligt for par af samme køn at adoptere. I Danmark er eneadoption til 
gengæld muligt, og myndighederne må ikke spørge til adoptanternes seksuelle orientering.  
Hvis en lesbisk eller en bøsse adopterer som enlig, kan en partner i et evt. efterfølgende 
registreret partnerskab dog ikke stedbarnsadoptere barnet, hvis det er adopteret fra 
udlandet11.  

Metode 
Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, der er udsendt til regnbuefamilier.dk.  

Spørgeskemaet består af en række vejledende spørgsmål, som skal få respondenten til at tegne så 
præcist et billede som muligt af sin familie. Der er tale om ret brede spørgsmål, hvorfor besvarelsen 
får karakter af et skriftligt interview. Denne fremgangsmåde er valgt, idet familierne er meget 
forskelligartede, og det ville være vanskeligt at lave et spørgeskema alene med konkrete og 
specifikke spørgsmål, uden det ville virke ekskluderende i forhold til nogle familier.  

Spørgeskemaet er optrykt som bilag i denne rapport. 

Spørgeskemaet er udsendt i netværket regnbuefamilier.dk. Det vides at være videresendt herfra af 
modtagere af spørgeskemaet til andre potentielle respondenter. Det er ikke forsøgt at målrette 
udsendelsen til identificerede enkeltpersoner eller grupper, men er alene sket til den fælles 
mailingliste. 

                                                        

9 Den første var StorkKlinik ved jordemoder Nina Stork. Efter nogle år kom flere til. 
StorkKlinik åbnede i november 1999, to år efter forbuddet trådte i kraft. 
10 I denne rapport benyttes ordet fertilitetsklinik specifikt om lægedrevne fertilitetsklinikker. 
11 I praksis bliver danske børn ikke adopteret af enlige. 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Der er ved denne fremgangsmåde ingen viden om, i hvilken udstrækning respondenterne er 
repræsentative for samtlige regnbuefamilier i Danmark, men det kan konstateres, at besvarelserne 
dækker meget forskelligartede familier. Formålet med undersøgelsen er at identificere 
problemstillinger, og til det formål er metoden fuldt anvendelig. 

 

Besvarelser 
Besvarelserne repræsenterer 32 familier med i alt 44 børn i alderen 0-18 år og 2 aktuelle 
graviditeter. Forældrene tæller i alt 20 mænd og 65 kvinder, heraf 1 transseksuel kvinde.  

• 15 af mændene og 37 af kvinderne er biologiske forældre 

• 10 af mændene og 54 af kvinderne er juridiske forældre 

• 18 af mændene og 64 af kvinderne er sociale forældre 

• 19 familier har anvendt anonym donorsæd 

• 1 familie har anvendt donorsæd med identity release 

 

7 af børnene har kun én juridisk forælder – kun i ét tilfælde er dette et valg, i de resterende tilfælde 
skyldes det lovgivningen. 

 

Resultater 

Familiestruktur 
Familieformerne i regnbuefamilierne er mangfoldige: Blandt respondenterne er  

• lesbiske par, der har anvendt anonym donorsæd,  

• bøsser, der har fået børn med lesbiske, enten hvor det betragtes som to forældre med 
partnere, eller hvor det betragtes som fire forældre 

• lesbiske der har fået børn med heteroseksuelle mænd som kendte donorer 

• bøsser der har fået børn med enlige heteroseksuelle kvinder 

• en transseksuel kvinde, der har giftet sig med kvinde, hvor begge har børn fra tidligere 
ægteskaber 

• par hvor begge kvinder eller begge mænd har fået børn med samme person 

Som det fremgår er det vidt forskelligt, hvordan man vælger at stifte familie i dag. Typisk for disse 
familier er, at de er planlagte – der er ingen ufrivillige graviditeter her. Mangfoldigheden 
repræsenterer således positive valg. 
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Når familiestrukturerne er så differentierede som det er tilfældet, bliver det tydeligt, at 
forældrebegrebet er tilsvarende rigt. 

Mange af børnene er blevet til ved brug af anonym donorsæd. I så fald er det kun den ene 
biologiske forælder, der er kendt. Barnet har her typisk to sociale forældre, den biologiske mor og 
hendes partner. 

Andre har benyttet sig af en kendt sæddonor eller sæd med identity release12. Hvis man vælger en 
kendt donor, som ikke får social kontakt med barnet, er der alene tale om, man giver barnet en 
viden om genetisk ophav, og denne person er netop en donor og ikke en far. Nogle vælger en kendt 
donor, der har begrænset social omgang med barnet. I disse familier har barnet typisk også to 
sociale forældre, igen den biologiske mor og hendes partner. 

Atter andre stifter familier, hvor begge biologiske forældre også er sociale forældre. Her varierer 
billedet: I nogle familier betragter de to biologiske forældre sig som de sociale forældre, mens deres 
respektive partnere ikke er forældre, men selvfølgelig er voksenrelationer for barnet. I andre 
familier anser de biologiske forældre og deres partnere sig alle for at være forældre.  

Uagtet familier således kan have vidt forskellig struktur, opererer lovgivningen kun med to 
juridiske forældre. Disse to positioner skal fordeles på de faktiske forældre, og her vælger 
familierne forskelligt. De familier, hvor to lesbiske har fået barn ved kunstig befrugtning, bliver 
begge forældre som regel juridiske forældre, undtaget hvor lovgivningen forhindrer dette, jfr. 
reglerne om stedbarnsadoption. I familier med mere end to sociale forældre, er det kun de to, der 
kan blive juridiske forældre.  

 

Mange af familierne i undersøgelsen er kernefamilier med to forældre med børn. Andre familier er 
tokernefamilier, hvor børnenes sociale forældre ikke bor sammen. Dette er ofte tilfældet, hvor 
bøsser får børn med kvinder (lesbiske eller heteroseksuelle). I disse familier er det almindeligt, at 
børnene opholder sig i begge hjem. I disse familier sørger man typisk for at bo tæt på hinanden. 

Der er flere skilsmisser i familierne i undersøgelsen. Børnene fra lesbiske parforhold bor her typisk 
i de almindelige 9/5-ordninger, dvs. 9 dage hos moderen og 5 dage hos medmoderen. I de større 
familier med 3 eller 4 forældre, kan mødrene eller fædrene blive skilt. I undersøgelsen er der 
eksempler på, at man efterfølgende bor tæt på hinanden og har faste fællesmiddage mv. Børnene 
har typisk ophold i tre hjem.  

 

Planlægning af familieforøgelse 
Regnbuefamilierne er i almindelighed planlagte familier13, og det giver anledning til mange 
overvejelser for de kommende forældre.  

                                                        

12 Kan f.eks. være importeret fra udlandet. 
13 Der findes selvfølgelig mange eksempler på, at folk er sprunget ud på et sent tidspunkt i 
livet og derfor har børn fra tidligere heteroseksuelle forhold. Næsten samtlige respondenter i 
denne undersøgelse har imidlertid valgt fra begyndelsen at stifte en regnbuefamilie. 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For kvindernes vedkommende er en hovedovervejelse om faderen skal være kendt og evt. spille en 
aktiv rolle som far. Det er meget forskelligt, hvad man ønsker. Nogle ønsker som udgangspunkt, at 
der skal være en kendt og aktiv far som en del af familien. Andre ønsker, at benytte en kendt donor, 
som dog ikke skal spille nogen rolle i hverdagen. Dansk lovgivning tillader ikke kendte donorer, så 
der er ikke nogen juridisk ramme at stifte sådan en familie indenfor. Atter andre ønsker at stifte en 
kernefamilie som to forældre med børn og ønsker derfor ikke at inkludere en 3. part. Disse kvinder 
kan vælge at gøre brug af kunstig befrugtning med anonym donorsæd. 

Hvis man vælger ikke at inddrage mænd, er der altså to problemstillinger, som kvinderne skal tage 
stilling til: 1) Kan man træffe det valg, at barnet ikke vil få mulighed for at kende sit biologiske 
ophav? 2) Kan man træffe det valg, at barnet ikke vil have en mandlig rollemodel i sine forældre? 
Respondenterne der har valgt anonym donor fortæller, at de typisk har haft mange og lange 
overvejelser om dette. Nogen har først ville have kendt donor eller far, men er sidenhen endt med 
anonym sæddonor efter mislykkede forsøg. Landsforeningen kender også eksempler på, at man er 
startet med et ønske om kendt donor eller far, men er gået bort fra dette, fordi man ikke har kunnet 
blive enige med potentielle donorer eller fædre om betingelserne. 

Blandt respondenter, der har valgt anonym donorsæd, ses svar på disse problemstillinger som f.eks.  

• at det ikke gavner barnet at vide, at der er en mand derude, som de alligevel ikke har 
mulighed for at have samkvem med 

• at en 3. part ville være forvirrende for barnet 

• at man ønsker et udgangspunkt med ét hjem uden flytteri og ikke en dele-familie 

• at man ikke kan tillade sig at bede en mand aflevere sæd og rettigheder.   

Mødrene overvejer typisk også grundigt, hvordan de skal sikre, at barnet også får mandlige 
impulser i sin opvækst. 

De kvinder, der modsat ønsker kendt donor, står med den udfordring at finde disse. De manglende 
juridiske rammer for kendt donor, betyder, at brugen af kendt donor skal baseres på et tillidsforhold: 
Moderen vil kunne føre faderskabssag mod donor, som vil blive idømt faderskabet i retten14, 
ligesom donor vil kunne starte faderskabssag og vinde faderskabet i retten. Blandt respondenterne 
lyder det som om, at for dem, der har valgt løsningen med en kendt donor, fungerer det fint. Men 
Landsforeningen er bekendt med sager, hvor man efter graviditeten er etableret, er blevet uenige, 
fordi den ene part har skiftet mening. 

De kvinder, der ønsker en aktiv far, står med den udfordring at finde en sådan.  Dette kan være en 
vanskelig opgave, for så vidt man vil få et endog meget nært forhold til denne i de næste mange år. 

 

For mændenes vedkommende er valgmulighederne lidt snævrere. Adoption er ikke mulig i 
Danmark for par af samme køn. Enlige kan adoptere, og der er i Danmark eksempler på, at lesbiske 
har adopteret som enlige, mens Landsforeningen ikke har sikker viden om, hvorvidt nogen bøsser er 

                                                        

14 Der kendes et eksempel fra Sverige, hvor en mor og hendes partner gik fra hinanden under 
graviditeten, og moderen efterfølgende valgte at få idømt donoren faderskabet. 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blevet prøvet som adoptanter. Der er ingen eneadoptanter blandt respondenterne i denne 
undersøgelse. 

Landsforeningen får jævnligt spørgsmål om muligheden for at anvende rugemor. Henvendelserne 
kommer både fra bøsser, der overvejer denne løsning, og fra kvinder, der overvejer at hjælpe 
bøssepar. Aftaler om rugemoderskab – surrogatmoderskab – er ulovlige i Danmark. Der kendes en 
række eksempler på, at folk har benyttet rugemødre, men så vidt vides har alle disse været barnløse 
heteroseksuelle par.  

Ergo er mændene typisk henvist til at stifte familie sammen med kvinder. Blandt respondenterne er 
der nogle, som har fundet hinanden fordi de i forvejen var bekendte, mens andre f.eks. har fundet 
hinanden gennem kontaktannoncer eller Internet fora. Ligesom for kvindernes vedkommende, giver 
nogen udtryk for, at det kan være en vanskelig opgave at finde hinanden. 

Når man har fundet hinanden, er der en lang række spørgsmål, man skal tage stilling til. Nogle af 
respondenterne forklarer, de har brugt megen tid på dette, mens andre fortæller, at de måske ikke fik 
talt så meget om tingene på forhånd.  

 

Nogle af respondenterne har måttet indse, at de er infertile. Det kan være kvinder, som har forsøgt 
at blive gravide på en jordemoderklinik, eller kvinder og mænd, der har forsøgt at blive gravide ved 
hjemmeinsemination.  

 

Det er karakteristisk, at man over en bred kam mener, at lovgivningen ikke har haft nogen 
indflydelse på ens familieplanlægning: Man får de børn man ønsker, uanset hvad loven siger. Som 
en respondent siger: "Vi ville have fået barn under alle omstændigheder, men det er nu rart, at 
barnet nu kommer til et samfund, hvor det er velkomment".  

Der hvor lovgivningen hár betydning, er ifm. spørgsmålet om donoranonymitet, idet en del ønsker, 
at barnet skal kunne kende sit genetiske ophav. Enkelte af respondenterne fortæller således, at den 
manglende mulighed for at kunne få ikke-anonym sæd, førte til, at man valgte en kendt far. Mange 
giver udtryk for, at de ville sætte pris på at der var adgang til ikke-anonym donorsæd.  

Enkelte fortæller, de undlod at indgå registreret partnerskab for lettere at kunne snyde, hvis der blev 
behov for fertilitetsbehandling15. 

 

Nogle af de familier, hvor mænd og kvinder har fået børn sammen, har skrevet aftaler ned, men det 
mest almindelige er, at man alene har mundtlige aftaler. De aftaler man laver på denne måde, 
nedskrevne eller mundtlige, har ikke juridisk gyldighed, men de er en god støtte for familien – flere 
giver udtryk for, at det har været et godt værktøj til at få diskuteret tingene igennem. 

                                                        

15 Det kan i øvrigt nævnes, at Landsforeningen jævnligt får forespørgsler om, hvorvidt man som 
lesbisk par kan vælge at tage et æg fra den ene, befrugte det og lægge det op i den andens livmoder. 
Det kan ikke lade sig gøre under dansk lovgivning, idet donoranonymitet også gælder for 
ægdonorer. 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Flere giver udtryk for, at der er brug for erfaringsudveksling. Det er vanskelige overvejelser, man 
skal igennem, og de fleste vælger da også at diskutere tingene med andre, der har prøvet noget 
lignende. 

 

Undfangelse 
Familierne hvor mænd og kvinder får børn med hinanden vælger som regel hjemmeinsemination, 
da det er enklest. Nogle vælger dog at få foretaget selve inseminationen på klinik, f.eks. for at 
kunne få lagt sæden op i livmoderen16.  

De familier, hvor et lesbisk par ønskede at få børn ved kunstig befrugtning, kunne i forbudstiden 
benytte sig af jordemoderklinikkerne.  

Der har imidlertid været er stort behov for at kunne benytte de almindelige klinikker. Dels har en 
del måttet konstatere, at de er infertile og har haft brug for lægehjælp. dels kan det i praksis være 
meget svært f.eks. at skulle til København hver måned ved ægløsning for at blive insemineret. 

Der har i forbudstiden været en ret udbredt civil ulydighed blandt fertilitetsklinikkerne. Der er i 
hvert tilfælde adskillige respondenter, som fortæller, de har benyttet klinik og i den forbindelse har 
snydt med partnererklæringen17. Alle dem, der har benyttet fertilitetsklinik i forbudstiden har 
selvfølgelig ikke kunnet dokumentere, de har anvendt anonym donorsæd, og er derfor efterfølgende 
kommet i retten med faderskabssag. 

En respondent fortæller, de egentligt var på vej til England for behandling, da det gik op for dem, at 
det i praksis kunne lade sig gøre, at finde en dansk klinik. 

En hel del af respondenterne er blevet gravide i første forsøg, mens andre har skulle bruge flere – 
helt op til 20 – forsøg. En del har fået hormonstimulering, og adskillige har fået IVF-behandling. 

Ved meget lange forløb har behandlingen har været dyr. En respondent fortæller, de har brugt 
125.000 kr på at blive gravide. 

Nogle har oplevet en vis usikkerhed om, hvad man har måttet, på de offentlige klinikker efter 
forbuddets ophør18. 

 

Graviditet 
Respondenterne fortæller alle, at de er blevet godt modtaget af sundhedsvæsenet ifm. graviditeten. 
Sundhedspersonalet har altovervejende været professionelt og meget imødekommende. Der er kun 
et enkelt eksempel på, at en læge har opført sig taktløst. 

                                                        

16 IUI – intrauterin insemination 
17 I heteroseksuelle par skriver manden, før behandling går i gang, under på, at han vil påtage sig 
faderskabet. 
18 Der har f.eks. været tvivl om, hvornår man kunne starte behandling. 
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Ifm. scanning har nogle af respondenterne oplevet, at der var begrænsning på, hvor mange, der 
måtte komme med. Dette har betydning for familierne med mere end to forældre. De fleste har dog 
kunnet argumentere sig frem til, at de alle sammen kunne komme med. 

Fødselsforberedelse har været problemfrit. Der har været lidt forvirring om, hvorvidt medmor 
skulle gå med i fædregruppen eller mødregruppen. Nogle er gået til fødselsforberedelse tre 
personer. 

Når dette er sagt er der dog også to anker, som mange respondenter nævner. For det første opererer 
vandrejournalen og andre dokumenter alene med mor og far, hvilket er kilde til stor irritation. Nogle 
er sluppet afsted med blot at skrive medmor ind på far-pladsen, mens andre har fået at vide, at det 
ikke kunne lade sig gøre, og at medmor ikke kunne stå nogen steder. Nogle har prøvet men 
konstateret, at de elektroniske systemer ikke har kunnet indlæse et lige cpr-nr på faderens plads.  

For det andet er al materiale fra offentlig side målrettet traditionelle familier, mens andre familier, 
såsom enlige mødre og regnbuefamilier, er fuldstændig usynlige. 

 

Det kan bemærkes, at det er uklart, om medmødre er beskyttet på samme måde som fædre ift. 
afskedigelse under graviditet. En virksomhed er for nylig blevet stævnet i en sådan sag. 

Nedkomst 
Igen er omtalen af personalet meget positiv. Hvor det er to kvinder, der har fået barnet, har medmor 
som regel haft mulighed for at overnatte på hospitalet ligesom fædre kan. Hvor der også er fædre 
involveret, har disse haft mulighed for at være med under fødslen. Det er alene muligt for én person 
at overnatte, hvilket typisk har været moderens partner, idet faderen/fædrene så har været til stede 
om dagen. Et fædrepar fik at vide, de kun kunne være der i besøgstiden, hvilket de ignorerede. 

 

I familierne, hvor lesbiske par får børn ved kunstig befrugtning, er det vidt forskelligt, hvordan 
medmødre har været stillet ift. mulighed for at være hjemme efter fødslen. Traditionelt har fædre 
fædreorlov, 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen. Det har medmødre ikke, idet de juridisk set 
ikke er forældre på det tidspunkt.  

I undersøgelsen forekommer forskellige modeller: 

• 2 uger fri med løn 

• 1 uge fri med løn 

• 2 ugers ferie, som siden blev udlignet med orlov efter adoption 

• 2 ugers ferie 

• 2 uger af omsorgsdage, feriefridage, egenbetalte fridage og afspadsering 

• få dages ferie, f.eks. pga. travlhed på arbejdet 

• 3 mdr. orlov uden løn. Mor fik tilskud til at ansætte medmor som privat børnepasser. 
(Langtrukken faderskabssag udsatte adoptionen.) 
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• Sygemelding 

• Studerende: Orlov fra studie – ekstra SU-klip som fædre  

• Ferie fra studie 

• Selvstændig 

• Ledig 

I 5 tilfælde har arbejdsgiver givet 2 uger med løn, i 2 tilfælde 1 uge med løn. Arbejdsgiver påtager 
sig her udgiften, da der ikke kan opnås kompensation. Det bliver en omkostning for arbejdsgiver at 
behandle de ansatte lige. Få virksomheder har valgt som firmapolitik at give medmødre samme 
vilkår som fædre19, mens det andre steder er lokalt bestemt. En respondent fortæller, at hendes 
lokalleder gav hende 2 uger fri med løn, mens en anden medmor i samme afdeling men med anden 
lokalleder blev nægtet dette. Det er således relativt få medmødre, der er blevet ligestillet med fædre, 
og muligheden for at få orlov på denne måde kan afhænge af, hvem der skal træffe  beslutningen.  

Nogle har i stedet fået lov til at holde fri, mens andre kun har fået begrænset mulighed for at 
afholde ferie, idet der har været travlhed i virksomheden – barselsorlov har man ret til ved fødsel, 
mens arbejdsgiveren bestemmer, hvornår man kan holde ferie. En respondent fortæller, hvor svært 
det var, da barnet blev syg efter få dage, men hun var nødt til at gå på arbejde. 

 

Ved registrering af børnene hos ministerialbogsføreren (sognepræsten/kirkekontoret), er der i 
almindelighed ingen problemer. Der er dog i undersøgelsen 3 eksempler på, at man er blevet dårligt 
behandlet: At medarbejderen har leet hånligt ad forældrene eller på anden vis har udtrykt sin foragt 
for familieformen.  

 

9 af respondenterne har lavet børnetestamente (og 2 med helt små børn vil gøre det). Med 
børnetestamentet kan man indikere de faktiske familieforhold og udpege forældre uden juridisk 
forældreskab til at skulle have tillagt forældreskab ved de juridiske forældres bortgang. 
Børnetestamentet benyttes ofte af de lesbiske par, der får børn ved kunstig befrugtning for at sikre 
familien, hvis den biologiske mor skulle gå bort før stedbarnsadoption er gennemført. Det benyttes 
også i familier med mere end to forældre for at knytte familien sammen. 

 

Faderskab 
Familierne med fædre og mødre benytter her blot de almindelige bestemmelser. Flere af fædrene i 
undersøgelsen har allerede før fødslen anerkendt faderskabet. 

                                                        

19 F.eks. IBM (som også var de første til at tage det med i en overenskomst), TDC, IKEA, Ementor. 
Ved OK08 kom det med i overenskomsten for statsansatte 
(http://www.perst.dk/db/filarkiv/14809/Faktaark.pdf). 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Der har tidligere været problemer med, at man indgik nogle aftaler, men når barnet så kom, 
pressede moderen faderen bort og reducerede ham fra far til sæddonor. Med børneloven af 2002 fik 
mænd mulighed for at starte faderskabssag, hvilket har umuliggjort dette. 

Der er i undersøgelsen et eksempel på, at en mor – imod en indgået aftale – har besluttet at have 
forældremyndigheden alene, hvilket har været muligt.  

Hvis det aftales, at moderen og hendes partner skal have forældreskabet, foregår det som regel 
således, at faderen ikke oplyses til myndighederne. Der vil blive ført en resultatløs faderskabssag, 
hvorefter medmoderen kan stedbarnsadoptere. Pga. 6-måneders-reglen kan sagen i disse situationer 
ikke henlægges før 6 måneder efter fødslen. 

I undersøgelsen optræder en anden model, hvor faderen registreres som far på almindelig vis og han 
efterfølgende bortadopterer barnet til medmoderen. Her har faderen holdt fædreorlov, mens mor og 
medmor har delt resten af orloven. 

 

Når et barn fødes, og der ikke oplyses nogen far, søger myndighederne at finde en. Tidligere var der 
tale om politisager. På politistationen blev kvinderne typisk sat til at kigge fotoalbum med mænd, 
der var kendte for at gøre kvinder gravide og forlade dem. Dette skete også selv om kvinderne 
fortalte, de var lesbiske og var blevet insemineret. Kunne der ikke findes en far, fik mødrene typisk 
en mindre bøde. 

Med børneloven af 2002 blev faderskabssagerne i stedet sendt i retten. Der blev ført en række 
prøvesager med børn fra StorkKlinik, og det blev konkluderet, at når mødrene havde kvittering 
herfra, som viste, at der var benyttet anonym donorsæd, kunne sagerne henlægges som uoplyste. 
Herefter kunne 'kliniksagerne' afsluttes i statsforvaltningen (dengang statsamtet) uden at blive sendt 
til retten. Fra 2007 kunne fertilitetsklinikker igen lovligt behandle lesbiske og enlige, og disse sager 
bliver på tilsvarende vis afsluttet i statsforvaltningen. Mange respondenter oplyser, at disse sager i 
dag forløber helt uproblematisk. 

 

Som nævnt vil sager med kendt, men for myndighederne ukendt, donor resultere i en faderskabssag 
ved retten. En respondent, hvor en bekendt var donor, fortæller dog, at de forklarede ærligt i 
statsforvaltningen, hvordan tingene hang sammen og om hensigten med stedbarnsadoption, og at de 
ikke ønskede at oplyse donors navn. Dette tog forvaltningen til efterretning og henlagde sagen som 
uoplyst. I almindelighed går sagerne til retten. 

De lesbiske par, der fik børn på fertilitetsklinik i forbudstiden, blev i begyndelsen sendt til politiet, 
og efter den nye børnelov i 2002 til retten. Der er en del af disse blandt respondenterne.  

Én forklarer, at juristen i statsforvaltningen nærmest var fornærmet over, moderen ikke ville angive 
klinikken. Også andre har haft ubehagelige oplevelser i statsforvaltningen, hvor man har oplevet 
juristerne som truende. Andre har modsat oplevet, at sagsbehandlerne nærmest har været 
undskyldende ift. de besværlige regler. 

I retten har oplevelserne tilsvarende varieret. Flere har oplevet, at dommeren og den eventuelle 
beskikkede forsvarer ikke kendte til reglerne på området, hvorfor moderen har måttet forklare dem 
om forbuddet og følgerne. Kun en enkelt af respondenterne har været hårdt presset i retten, idet 
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dommeren forsøgte at presse moderen til at oplyse klinikkens navn hvilket hun nægtede. Dette er 
den eneste sag i undersøgelsen, hvor der er faldet dom: Ugebøder i et halvt år. Det opleves typisk 
som ubehageligt at blive kriminaliseret, blot fordi man får børn, men de fleste synes, de har fået en 
fin behandling i retten. Én fortæller, at dommer og sagsbehandlere åbenlyst tilkendegav, at 
lovgivningen er forkert, når man skal føre sådanne sager. 

 

Stedbarnsadoption 
Siden 1999 har man kunnet stedbarnsadoptere i et registreret partnerskab. Det er altså ikke muligt 
for medmor eller medfar at blive anerkendt som juridisk forælder, hvis man lever papirløst. En af 
respondenterne forklarer da også, at man indgik registreret partnerskab, da det blev muligt at 
stedbarnsadoptere.  

 

Flere har oplevet at blive afvist på 2,5-års-reglen. Ansøgninger om dispensation er også blevet 
afvist. Reglen kræver samliv. Et af parrene i undersøgelsen har måttet afgive en tro-og-love-
erklæring, idet de har forskellige folkeregisteradresser.  

Ingen kan se nogen rimelig begrundelse for reglen. 2,5-års-reglen betyder i praksis at flere børn 
fastholdes i en situation med kun en juridisk forælder. Justitsministeriet har netop oplyst, at 
Familiestyrelsen i begyndelsen af 2008 har ændret praksis, så lesbiske, der får barn ved kunstig 
befrugtning, nu ikke længere skal opfylde reglen, men blot have været samlevende på tidspunktet 
for kunstig befrugtning. Af besvarelserne i undersøgelsen fremgår, at reglen har været anvendt så 
sent som februar 2008. 

 

Det er endnu værre med 25-års-reglen, da den kan føre til årevis venten. Kan føre til ulykkelige 
situationer, hvis forældrene bliver skilt før stedbarnsadoption er mulig. 

 

3-måneders-reglen er kilde til megen frustration. Mange har oplevet, at sagsbehandlerne har delt 
deres frustration og har udtrykt deres negative meninger om lovgivningen. Den skaber stor 
utryghed. Flere giver udtryk for angst for, hvad der skal ske, hvis den biologiske mor dør. Dertil 
kommer selvfølgelig hele problematikken med orlov ifm. fødslen. 

 

Adskillige har startet ansøgningsproceduren allerede ved nedkomsten. Dermed har samtalen i 
statsforvaltningen kunnet berammes til straks efter barnet er 3 måneder gammelt, og 
sagsbehandlingstiden har herefter været få dage (ned til 1 dag). 

Andre har oplevet lange sagsbehandlingstider, op til 6 måneder, hvilket er problematisk ift. 
mulighed for medmor at tage del i orloven. De lange sagsbehandlingstider kan muligvis ses som et 
resultat af belastede forhold i statsforvaltningerne under strukturændringerne ifm. 
kommunalreformen. 
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Et alvorligt problem opstår ved lesbiske forældrepar, hvis den biologiske mor er udenlandsk 
statsborger. Da medmor ikke er juridisk forælder ved nedkomsten, vil barnet ikke få dansk 
statsborgerskab. Dette sker heller ikke ved stedbarnsadoption: Stedbørn der adopteres af danske 
statsborgere, kan kun få dansk indfødsret ved naturalisation. Hvis den biologiske mor skulle gå bort 
før barnet er myndigt, vil barnet blive sendt til moderens oprindelsesland. 

Hvis den biologiske mors partner havde været en dansk mand, ville barnet få dansk statsborgerskab 
ved fødslen uanset, om forældrene var gift eller ej. 

Der er i undersøgelsen et eksempel på et sådant barn, der er født og opvokset her i landet uden 
dansk indfødsret. Landsforeningen har kendskab til andre eksempler. 

 

Der er andre uheldige konsekvenser af reglerne om adoption. En respondent forklarer, at børnene 
ikke kunne få deres rigtige navn før stedbarnsadoption var gennemført. Også i det tilfælde den 
biologiske mor arbejdsmæssigt er knyttet til udlandet, kan det give store praktiske problemer i 
ventetiden på adoption. 

Myndighedernes ageren opleves ofte som professionel og imødekommende, men der er flere, som 
beretter om dårlige oplevelser. En respondent blev belært om, at 3-måneders-reglen er god, fordi 
moderen er forvirret efter fødslen. Adskillige giver udtryk for, at det har været svært at få ordentlig 
information fra forvaltningen om det komplicerede sagsforløb. 

Uligheden mellem forældrene opleves også ubehagelig, såsom at den biologiske mor skal advares 
om, hvilke rettigheder, hun frasiger sig, hvis hun virkelig fastholder, at medmor skal adoptere, 
ligesom medmor nogle gange kan opleve sig sat udenfor, hvad hun i praksis også er. Når man i lang 
tid har planlagt at få et barn sammen, opleves det som urimeligt, at medmor ikke er inddraget på 
samme måde som en far i et heteroseksuelt forhold. 

 

Orlov 
I familierne i undersøgelsen er det oftest den biologiske mor, der afholder størstedelen af orloven. I 
de familier, hvor der er 3 eller 4 forældre, er det de juridiske forældre, der har orloven. Nogle giver 
udtryk for, at hvor det er de biologiske forældre, der er juridiske forældre, ville det alligevel være 
rimeligt, om en medmor fik fædreorloven, da det i praksis er hende der i starten har slæbet og 
nætterne. 

I de familier, hvor der er benyttet stedbarnsadoption, er der stor ærgrelse over den manglende orlov 
ved nedkomsten. Dette spørgsmål er behandlet ovenfor under punktet nedkomst. 

Det er de færreste, der har haft kontakt til fagforeningen ifm. orlov. 

 

Skilsmisse og opbrud i familien 
Der er forskel på, hvordan respondenterne har oplevet rådgivning i statsforvaltningen. Nogle har 
oplevet det fuldstændig nytteløs, mens andre har oplevet god rådgivning og behandling. 
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Der er i undersøgelsen 3 eksempler på, at medmødre helt har mistet forbindelsen til deres børn efter 
skilsmisse. Alle tre eksempler er hvor medmoderen ikke har været juridisk forælder, enten fordi det 
ikke har været muligt eller fordi en far har haft sit faderskab. De biologiske mødre giver udtryk for, 
at den manglende juridiske tilknytning kan være medvirkende årsag til, at bruddet er blevet så 
absolut. En mener, at den biologiske mors familie måske også har været mere afvisende overfor 
medmor under skilsmissen, end de ville have været overfor en far. 

 

Sundhedsplejerske, vuggestue og børnehave, skole osv. 
Mange i undersøgelsen fortæller, de var spændte før mødet med sundhedsplejerske og institutioner. 
Men der er meget bred enighed om, at der ikke er nogen problemer ift. disse faggrupper, der 
arbejder professionelt med børn. Man bliver positivt mødt, og mange oplever, at andre synes 
regnbuefamilien er lidt spændende. Familierne har nærmest kun godt at sige om institutionerne. 

Billedet går igen overalt. En familie har et handicappet barn, og møder derfor sagsbehandlere, 
støttepædagoger, rådgivningscenter osv. Overalt er det helt naturligt, at der er tale om en familie 
med 4 forældre.  

Alle vælger at være åbne om deres familieform overfor institutioner osv. Formodentligt derfor er 
der kun ganske få beretninger om akavede situationer, hvor personale f.eks. har misforstået, hvem 
medmor er (mormor, moster). 

Mange giver udtryk for, at de er meget engagerede, f.eks. i udvalg, arbejdsdage, forældremøder osv. 
for at bakke op om børnene. 

Børnehavebørnene skal lige spørge ind til familieformen, men det er hurtigt uddebatteret. 

 

Det omgivende samfund 
Alle respondenter fortæller, de har gode relationer til andre børnefamilier og at de i det hele taget i 
almindelighed ikke oplever problemer ved at være regnbuefamilie.  

Til gengæld oplyser en tredjedel af familierne, at de har oplevet problemer ift. egen familie. I nogle 
tilfælde har dele af familien været skeptiske på forhånd, idet al skepsis dog er forsvundet når først 
barnet er kommet til verden. Flere bøssefædre nævner dette. I andre tilfælde består problemet 
fortsat. 

Nogle gange består problemet i dele af familiens manglende anerkendelse af medforældre. I nogle 
familier er det fravalget af en far, der er anstødsstenen. 

Kun en enkelt respondent fortæller om problemer med andre end familie, nemlig en leder på 
arbejdet, som ikke brød sig om familieformen – en sag, der kastede skygger over barselsperioden. 

 

En fjerdedel af familierne fortæller, de bliver konfronteret med synspunkter om, at det skal sikres, 
at barnet præsenteres for mandlige forbilleder/er sammen med mænd. På den måde kan folk virke 
belærende og respektløse – og det er immervæk et spørgsmål, familierne har tænkt længe og 



 18 

grundigt over. "Er det familieformen der gør, at folk mener, de har ret til at belære os på den måde", 
spørger en respondent. 

 

De fleste respondenter har været tilfredse med mødre-/forældregruppen. Nogle synspunkter fra 
undersøgelsen: 

• Fantastisk gruppe med både mødre og fædre, hvor alle fødslerne var præmature (fødsel før 
tid). 

• Mødregruppen hyggelig, men belastende at høre om heteroseksuelles forhold, hvor manden 
ikke gider lave noget. 

• Mødregruppen hyggelig, men savnede andre lesbiske forældre. 

• Sprang ud af ellers velfungerende mødregruppe – havde ikke så meget til fælles. 

• Vi var selv med til at oprette regnbuemødregruppe. 

• Anden regnbuefamilie i mødregruppen. 

• Fint at være i mødregruppe – det handler jo mest om, at man nu lige har født og er blevet 
mor på fuld tid og har en partner, som ikke lige har født. Så er partnerens køn jo ligegyldigt. 

• Gruppen hurtigt tyndet ud, da alle havde tvillinger. 

Der er således stor forskel på, hvordan man har oplevet mødregruppen. Synes mest succesfuld, hvis 
man har noget til fælles – hvad enten det nu er regnbuefamiliebaggrund eller andet 

 

Størstedelen af respondenterne fortæller, de omgås andre regnbuefamilier. Næsten alle nævner, det 
bl.a. er for at børnene kan møde andre regnbuefamilier. Mange har i forvejen haft regnbuefamilier i 
deres omgangskreds. En enkelt familie nævner, de ikke ser andre regnbuefamilier endnu, men vil 
være mere opsøgende, når barnet bliver ældre.  

En respondent fortæller, at den biologiske mor forsøgte at møde andre regnbuefamilier, men 
oplevede afstandtagen pga. hun havde valgt familie med aktiv far. 

En respondent bemærker, at deres familie kan synes lige så forskellig fra familier hvor lesbiske har 
valgt anonym donor som fra heteroseksuelles familier. 

  

Fremtid 
Der er under dette punkt spurgt til, om det vil være en god eller en dårlig idé at arbejde for en 
udvidelse af familiebegrebet, så flere forældre og forældretyper kan anerkendes? (F.eks. at man kan 
anerkendes som kendt donor uden at blive tillagt faderskab, eller at et barn kan have tre eller flere 
juridiske forældre osv.) 

Der er stor tilslutning til tanken om at udvide forældrebegrebet. En del giver udtryk for, de gerne 
ville kunne bruge en kendt donor, hvis det var muligt. Selvfølgelig vil de mange familier med mere 
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end to forældre gerne have mulighed for at have flere juridiske forældre – de bliver i dag presset ud 
i kunstige strukturer, som ikke repræsenterer familien og barnets hverdag.  

Enkelte er imod, typisk mænd, der har valgt en familieform så tæt på en traditionel familie som 
muligt.  

Andre er skeptiske ift. hvor mange personer barnet skal forholde sig til, hvilket blive endnu værre 
ved skilsmisse. Det er ikke fordi andre ikke har overvejet dette, man er blot nået frem til forskelligt 
resultat: Nogle betragter det som belastende og forvirrende for barnet at have flere forældre, mens 
andre betragter det som positivt med så mange ressourcer til at tage vare på barnet. 

Til sidst 
Flere i undersøgelsen finder, at myndigheder og andre mangler viden om lovgrundlaget og de 
komplicerede regler, som regnbuefamilier er underlagt. Tilsvarende bemærker en del, at 
sagsbehandlere, institutionspersonale, andre familier osv. finder reglerne diskriminerende og 
ubegrundelige.  

Det er kke kun de juridiske roller, man skal overveje, men også sociale forældreroller. I 
besvarelserne i undersøgelsen er der flere bemærkninger om, at medforældreres rolle i familien kan 
være udsat. En fortæller, at hun som medmor selv oplever at sætte sig selv lavere end den 
biologiske mor og føje sig i diskussioner om barnet – hvad hun måske ikke ville have gjort, hvis 
hun selv havde født barnet. Som nævnt ovenfor har der i forbindelse med konflikt og skilsmisse 
også været eksempler på, at medmoderen er endt i en dårlig situation.   

 

Diskussion og anbefalinger 
Når 6 ud af 44 børn i undersøgelsen ufrivilligt kun har en juridisk forælder pga. forhindringer i 
lovgivningen, er det er stærk indikator for, at lovgivningen ikke er tidssvarende.   

Forældrene til det ene barn blev skilt før det var muligt at stedbarnsadoptere. 5 af børnene er ramt af 
3-måneders-reglen, og 2 af børnene er yderligere ramt af 25-års-reglen. 

I alt har 21 af børnene været ramt af 3-måneders-reglen. Heraf har 2 af børnene tillige været ramt af 
2,5-års-reglen, og 2 af børnene ramt af 25-års-reglen. Det betyder, at næsten halvdelen af børnene 
har været ramt af reglerne om adoption. 

Hertil kommer 1 barn, som ikke har dansk indfødsret fordi den biologiske mor ikke er dansk 
statsborger. 

Alt for mange børn rammes i dag af utidssvarende lovgivning, der som konsekvens 
har, at de ufrivilligt kun har én juridisk forælder. Problemerne skyldes fortrinsvis, at 
børnenes slægtskab fastlægges ved adoptionsloven i stedet for, som for andre børn, 
ved børneloven. Børneloven må derfor ændres, så den omfatter alle børn. 

Undersøgelsen illustrerer, at mangfoldigheden i familiestrukturer er omfattende. Det er vigtigt at 
bemærke, at der er tale om positive valg. Børnene i undersøgelsen er fra 0 til 18 år gamle. Flere af 
børnene har kunnet opleve, at der i deres levetid er indført love, som skulle forhindre, at der skulle 
blive flere af deres slags familie. En hel del af børnene er blevet til under og på trods af forbuddet 
mod kunstig befrugtning til lesbiske.  
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Undersøgelsen illustrerer, at mennesker får de børn de ønsker. Lovgivning kan gøre 
det mere besværligt, men ønsket om at stifte familie kan ikke undertrykkes ved lov. 

Mange – ikke mindst blandt mændene – ville gerne have adgang til adoption. Dette ville give 
mandlige par mulighed for at skabe en kernefamilie. Denne mulighed findes ikke i dag. En anden 
mulighed ville være at benytte sig af surrogatmoderskab (rugemoderskab). Så vidt vides findes der 
ikke i Danmark regnbuefamilier af denne type, men Landsforeningen får jævnligt forespørgsler fra 
bøsser, der overvejer muligheden, og fra kvinder, der overvejer at hjælpe bøssepar. 

Der bør gives adgang til, at par af samme køn kan prøves som adoptanter. 

Mændene, der ønsker at være fædre, får børn med kvinder i forskellige strukturer. Der vil typisk 
være tale om tokernefamilier, hvor børnene får to hjem. Der er eksempler på, at man vælger at bo i 
samme hus, men sådanne eksempler er ikke med i undersøgelsen. I familierne vil der ofte være 
mere end to voksne om børnene, og det er væsensforskelligt, hvordan man i den enkelte familie ser 
situationen: Nogle betragter sig som to forældre med partnere, andre som fire forældre. 
Lovgivningen opererer kun med to juridiske forældreroller, så nogen må blive forældre uden 
juridisk forældreskab. I undersøgelsen er der familier, hvor de biologiske forældre er juridiske 
forældre, og andre hvor den biologiske mor og hendes partner er juridiske forældre.  

I praksis er der to dimensioner i det juridiske forældreskab: Slægtskab og forældremyndighed. 
Begge dele kunne ændres, så der kunne være mere end to.  

Allerede i dag er det sådan ved adoption, at et voksent menneske anerkender forældreskabet til et 
barn, som det ikke er genetisk beslægtet med. Samfundet anerkender, at et sådant forhold er et fuldt 
forælder-barn-forhold. Der er intet der taler for, at et sådant forhold skulle forhindres af, at barnet 
tillige har sine genetiske forældre som juridiske forældre. I dag er det selvfølgelig sådan, at børn 
ikke automatisk arver efter de ikke juridiske forældre, og at de ikke arver efter bedsteforældrene, 
hvis forælderen går bort før bedsteforældrene. 

Forældremyndigheden kunne tilsvarende deles, så de voksne, der de facto er forældre for barnet, 
også får mulighed for at agere på barnets vegne. 

Nogen giver udtryk for, at det er synd for barnet at skulle have flere forældre, fordi det lægger for 
mange forpligtelser på barnet. Men når det nu ér sådan, at der er børn, der har mere end to forældre, 
så tjener det ikke barnets tarv, at samfundet sætter disse ind i et hierarki, hvor nogen står under 
andre. 

Det er problematisk, at et barn ikke får nogen juridisk tilknytning til de sociale 
forældre, hos hvem det vokser op. Der bør lovgives, så alle sociale forældre til et barn 
kan anerkendes. 

En sådan mulighed vil gøre det overflødigt at skabe meningsløse hierarkier blandt 
forældrene. 

Lesbiske, der ønsker at få børn, har flere muligheder end mændene – og skal derfor træffe nogle 
valg. Det ene er, om barnet skal kunne kende sit genetiske ophav, det andet er, om barnet skal have 
en far, altså en mandlig social forælder. Mange ønsker et kendt genetisk ophav, men det er 
problematisk, da der opereres med donoranonymitet i Danmark.   
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Andre mener til gengæld, at anonym sæddonation er at foretrække. Dette er ud fra en betragtning 
om, at barnet kan komme til at skabe forventninger til en ikke-anonym donor, som ikke har hold i 
virkeligheden. Sædbankerne har i dag ikke-anonym donorsæd, men den må ikke anvendes på 
fertilitetsklinikker i Danmark. 

Modsat ikke-anonym sæddonation via en sædbank er den kendte donor, f.eks. en bekendt til 
moderen, som barnet eventuelt lejlighedsvis mødes med, uden han dermed indtræder i rollen som 
far. Der er to eksempler på dette i undersøgelsen. At anvende en sådan kendt donor kræver stor 
tillid, idet både den biologiske mor og donoren vil være i stand til at starte faderskabssag 

Såvel anonym som ikke-anonym donorsæd bør være tilgængeligt. Der bør endvidere 
skabes lovmæssige rammer for kendte donorer, så denne ikke får det juridiske 
forælderskab, men f.eks. kan registreres som biologisk forælder. Dette kunne f.eks. ske 
allerede før nedkomsten, så den biologiske mor og hendes partner kunne anerkende 
forældreskabet straks – i dag skal de vente 6 måneder, desuagtet alle tre parter er 
enige, en enighed der ikke kan formidles til myndighederne. 

Landsforeningen får ret ofte henvendelser fra lesbiske par om muligheden for at den ene kan donere 
et æg til den anden, således den ene bliver genetisk mor og den anden den fødende mor 
(fysiologiske mor). Dette er i dag umuligt pga. kravet om donoranonymitet. 

Ikke-anonym ægdonation bør lovliggøres. Det kunne evt. ske i form af 
familiedonation20.  

Det må konstateres, at der blandt mænd og kvinder, der ønsker at stifte en regnbuefamilie, 
forekommer en del infertilitet. 

Fertilitetsbehandling skal fortsat være tilgængelig uanset seksuel orientering. Der vil 
være tale om direkte diskrimination, hvis infertile borgere behandles eller ej afhængig 
af deres seksuelle orientering. 

Det ser i det store og hele ud til, at sundhedsvæsenet har taget vel imod regnbuefamilierne, ift. 
behandling mv. Der er nærmest ingen problemer ift. at møde op som forældrepar af samme køn 
eller som mere end to forældre. 

Til gengæld er det bydende nødvendigt, at denne inkludering også kommer til udtryk i de 
administrative systemer og i kommunikationen i form af skriftlige materialer osv. Man må indføre 
kønsneutrale/rolleneutrale felter21 i vandrejournalen og andre papirer, så medmødre ikke skal stå 
som far. Det bør også være muligt at anføre, om der er flere forældre, så man f.eks. ikke skal til at 
forklare sig, når man kommer til scanning. Dette er ikke blot for regnbuefamiliernes og 
sundhedspersonalets skyld, men for at mainstreame mangfoldigheden i familierne i 

                                                        

20 F.eks. er organdonation som udgangspunkt anonym, men det tillades at et familiemedlem 
donerer en nyre til et andet. 
21 F.eks. "Far/medmor", "Anden forælder" eller "Partner". 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administrationen generelt22. Noget tilsvarende skete ifm. indførelsen af det registrerede partnerskab, 
som i dag optræder synligt og parallelt med ægteskab. 

Tilsvarende bør man tænke i et mangfoldigt udtryk i de materialer, der er henvendt til 
børnefamilier, så ikke alene den traditionelle kernefamilie er repræsenteret. 

Der er mange måder, danske myndigheder repræsenterer familier: Det kan f.eks. være 
i administrative systemer eller i informationsmaterialer. Disse må udformes, så de 
måder, borgernes familier ser ud, er inkluderede. 

 

De familier, hvor det er en medmor, der skal være juridisk forælder, rammes hårdt ifm. fødslen. 
Som allerede diskuteret, kan medmødrene ikke blive juridiske forældre de første måneder af barnets 
liv, og har derfor heller ingen ret til at være sammen med barnet i tiden efter fødslen. Det er helt 
utilfredsstillende, at staten gennem denne lovgivning motiverer virksomhederne til at behandle 
nybagte forældre blandt deres ansatte forskelligt. Undersøgelsen viser tydeligt, hvor broget billedet 
er. Arbejdsmarkedets parter skal drøfte disse undtagelser som særskilte punkter i overenskomster. 
Alt i alt en hoben besvær blot fordi familierne er underlagt adoptionsreglerne. 

Hvis fastlæggelse af forældreskabet flyttes fra adoptionsloven over i børneloven, som 
anbefalet ovenfor, vil alle problemerne om fædreorlov forsvinde. Man kunne i samme 
forbindelse ændre sprogbrug til f.eks. partnerorlov. 

Dette vil også have konsekvenser for fødselsregistreringen. Ud over den administrative side af 
sagen, skal det også nævnes, at personalet på kirkekontoret naturligvis skal behandle alle familier 
med samme respekt. Der er i undersøgelsen 3 eksempler på, at personalet har udtrykt foragt for 
familieformen.  

Når børnene får fastlagt slægtskabsforholdene ved fødslen, skal fødselsregistreringen 
afspejle dette. Så også her må "Far"-kategorien ændres eller suppleres.  

 

Mange spørgsmål om faderskabssager er løst i dag. Ved kunstig befrugtning med anonym 
donorsæd, kan faderskabssagen henlægges umiddelbart. Med fædres mulighed for at starte 
faderskabssag, er tidligere tiders problemer med, at bøsser blev reduceret fra fædre til donorer et 
overstået kapitel. Det er derfor i dag kun familierne med kendte fædre, der er problematiske. Hvis 
der, som ovenfor anbefalet, laves regler for kendte donorer, f.eks. registrering af biologisk 
forældreskab uden juridisk forældreskab, kunne også disse sager afsluttes ved fødslen. 

Reglerne om forældreskab bør udformes, så slægtskab kan fastlægges straks ved 
fødslen – eller før – så barnets situation er sikker og sikret fra det kommer til verden. 
Dette må ikke gå ud over muligheden for, at personer ved uenighed, skal have 
mulighed for at få prøvet forældreskabet. 

                                                        

22 F.eks. kan den biologiske mor i dag på blanketten med faderskabsoplysninger alene afkrydse, om 
hun har været sammen med én mand eller med flere mænd, men ikke at hun har benyttet anonym 
donorsæd. 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Undersøgelsen giver et ret entydigt billede af, at det danske samfund er meget favnende ift. 
regnbuefamilierne. Der er overordnet set ingen problemer i mødet med institutioner, myndigheder 
og andre familier. 

Til gengæld er der nogle problemer, når man går tættere på. Mange oplever problemer med egen 
familie. Ens familie vælger man jo ikke selv, og måske er det det, der er afgørende for, vi ser 
problemerne her – hvis det var fremmede, der havde forbehold, ville man jo oftest kunne undgå 
dem eller ignorere dem. 

Ofte er problemerne i familierne forbigående, idet al skepsis forsvinder, når først barnet er kommet 
til verden. Men i andre tilfælde er de blivende. Typisk handler det om manglende anerkendelse af 
medforældres forælderskab eller eventuelt fravalg af en far. 

Eneste anstødssten udadtil er, at en del oplever, at andre mennesker problematiserer den eventuelle 
manglende tilstedeværelse af mænd i barnets liv, et spørgsmål mødrene selvsagt har overvejet selv, 
men til stadighed skal forsvare. 

 

Der synes at være et behov for at se på internaliserede hierarkier i regnbuefamilierne. Når så mange 
af forældrene gør så meget ud af at være aktive i bestyrelser osv. i børnenes institutioner, for at 
sikre åbenhed om deres familieform, så er det på den ene side et billede på ressourcestærke forældre 
med interesse i deres børns ve og vel. Men på den anden side kan det også være et udtryk for, at 
man oplever sig i en forsvarsposition og har behov for at yde dette ekstra. Hvis det er sandt, kan det 
ses som en særlig belastning, man skal være opmærksom på i familierne, så man ved den koster 
ressourcer. 

Det billede, denne rapport giver, tyder ikke på, at der skulle være den fjerneste grund til at placere 
sig selv i en forsvarsposition. 

Medforældres position kan være udsat. En respondent nævner selv direkte, at hun kan have tendens 
til at sætte sig selv lavere end den biologiske mor. I skilsmissesagerne er det altid medforældrene, 
der står ringest. I de tilfælde, hvor de ikke har haft juridisk forældreskab synes de særligt udsatte.  

Kampen om det juridiske forældreskab stikker dybt. Det er en hovedproblemstilling i de familier, 
hvor der er mere end to forældre, typisk en beslutning om, om det skal være den biologiske far eller 
medmoderen, der skal være den anden juridiske forældre – eller hvem der skal være nummer to i 
familien, som en respondent udtrykker det.  

En anden sammenligning, der kan foregå i regnbuefamilier, er ift. fædre. Regnbuefamilierne er 
overordentligt varierede, og det betyder, at forældrene træffer nogle valg. Valg som er baseret på 
grundige overvejelser, og hvor der sikkert ofte ses både for og imod i en beslutning. Man finder at 
noget er bedre end noget andet og træffer et valg. Er kvinder efter overvejelser f.eks. nået frem til, 
at man mest hælder til anonym sæddonation eller mest til en aktiv far, så vil man efterfølgende hele 
tiden risikere at overveje, om man nu også valgte rigtigt. Man vil kunne måle sig mod andre 
familier og nå frem til – et hierarki. Mændene, på deres side, kan opleve sig afhængige af 
kvinderne, og kan være tvunget til at vælge en løsning med en mor – måske sågar en løsning med 
relativt begrænset samvær med barnet – hvor de måske havde foretrukket adoption.  



 24 

En anden kendt problemstilling, som dog ikke er repræsenteret blandt respondenterne, er, hvis 
biseksuelle forældre har fået børn i et forhold med en person af samme køn, og siden bevæger sig 
ind i et forhold med en af modsat køn. Det kan have betydning for, hvorvidt man oplever et 
fællesskab med andre regnbuefamilier. 

Denne hierarkitænkning er karakteristisk for regnbuefamilierne, idet de mange forældreroller her 
blander sig. Der er stor grund til at italesætte dette, både i forbindelse med familieplanlægningen og 
i forbindelse med konfliktløsning. De hierarkier, man skaber som forældre, vil barnet også opfatte. 

Der bør afsættes midler til forskning i og formidling af viden om regnbuefamilier. 
Forståelsen af forskelligartede børnefamiliers vilkår i Danmark skal forbedres og 
mainstreames i forvaltning, rådgivningstilbud og oplysning. 

Regnbuefamilierne er i en vis udstrækning pionerer i familieudviklingen. Med et stadigt fald i 
fertiliteten bliver det mere og mere almindeligt at børn har forskellige biologiske og sociale 
forældre, og på adoptionsområdet ses en udvikling i retning af åbne adoptioner, hvor barnet 
beholder kontakt til sine biologiske forældre. Det er vigtigt samfundet anerkender denne stigende 
diversitet, og at lovgivning og sociale omgangsformer følger med, så familierne får de bedst mulige 
vilkår og børnene får den opvækst, de fortjener.  
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Spørgeskema om regnbuefamiliers forhold 
 

Formålet med spørgeskemaet 

Landsforeningen for bøsser og lesbiske ønsker at indsamle viden om 
regnbuefamiliernes faktiske vilkår. Derfor går vi til eksperterne: Jer, familierne.   

 

Formålet med spørgeskemaet er at opsamle viden og belyse, hvor der er 
problemer, og hvor der ikke er problemer. Besvarelserne vil blive brugt i politisk 
sammenhæng, ligesom de vil blive brugt til vidensdeling blandt regnbuefamilier og 
faggrupper, der beskæftiger sig med børn. I alle tilfælde vil anvendelsen blive 
fuldstændig anonym: Der vil kun blive omtalt problemstillinger, ikke konkrete 
familier.  

 

Tilsvarende vil eventuelle oplysninger om institutioner, klinikker osv. ligeledes blive 
anonymiseret. 

 

Folketinget behandler p.t. et lovforslag om kønsneutralt ægteskab, som blandt 
andet har til formål at ligestille homoseksuelle forældre med heteroseksuelle 
forældre (Lovforslag L67). Dette er den konkrete årsag til at gennemføre 
rundspørgen nu.  

 

Landsforeningen håber, så mange som muligt vil bidrage med deres oplevelser, så familier, 
faggrupper og politikere kan få så nuanceret et billede som muligt af vores forhold. 
Informationerne er meget værdifulde for LBLs arbejde med at forbedre regnbuefamiliers vilkår. 

 

 

Spørgeskemaet er delt ind i sektioner (identificeret ved bogstav). For hver sektion er udformet en 
række vejledende spørgsmål, som viser, hvilken type oplysninger, vi ønsker. Der er ikke tale om et 
spørgeskema med afkrydsningsfelter eller lignende. Betragt det i stedet som en slags skriftligt 
interview. Svar gerne enkelt og uformelt, i det omfang I har tid og lyst. Vælg f.eks. fornavne til at 
identificere de enkelte familiemedlemmer, som nævnt vil det blive anonymiseret. 

 

Skriv direkte i dokumentet (husk at sige ”gem som” og gem dokumentet på din computer), og 
vedhæft det derefter i en email, som returneres til Søren Laursen, sla@lbl.dk. Vi vil gerne have 
besvarelserne så hurtigt som muligt for at kunne bruge erfaringerne i forbindelse med det aktuelle 
lovarbejde. Men enhver besvarelse er værdifuld, uanset hvornår den kommer. 
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Husk, vi vil gerne høre om både de gode og de dårlige oplevelser, så vi kan danne os så præcist 
et billede som muligt. 

 

A. Familiestruktur 

Hvilke børn er der i familien, og hvor gamle er de? 

For hvert barn: 

- Hvem er biologiske forældre? (Mor, far (evt. anonym sæddonor eller kendt sæddonor)) 

- Hvem er sociale forældre? (Hvem har barnet tilknytning til? Hvem bor barnet hos?) 

- Hvem er juridiske forældre? (Efter børneloven eller ved stedbarnsadoption) 

Hvordan er de forskellige forældre retligt knyttet til hinanden? (Registreret partnerskab, ægteskab, 
samboende, skilt) 

Hvordan bor I? (Én bopæl, barnet bor skiftevis hos forskellige forældre osv.) 

 

B. Planlægning af familieforøgelse 

Hvordan vil I beskrive jeres familie? (Mor og medmor, mødre og fædre, enlig mor, aktiv far, kendt 
donor, anonym donor osv.) 

Hvordan fandt I ud af, hvilken familiestruktur I ønskede?  

Var det svært at beslutte sig for en bestemt familiestruktur? 

Har lovgivningen haft nogen indflydelse på jeres valg af familiestruktur og/elle tidspunktet for 
familieforøgelsen? 

Hvad var begrundelsen for at vælge den struktur I endte med?  

I fald I har far/kendt sæddonor: Har I på skrift nedfældet aftaler om forælderskab, boforhold, 
opdragelse osv.? 

 

C. Undfangelse 

Hvilken undfangelsesmetode har I benyttet? (Hjemmeinsemination, jordemoderklinik, 
fertilitetsklinik osv.) 

Hvad har været afgørende for jeres valg af undfangelsesmetode? (Naturlighed, sikkerhed, 
donorkendskab/-anonymitet, økonomi osv.) 

Havde I brug for lægehjælp for at blive gravide? (Fertilitetsundersøgelse, sundhedstjek, 
sædkontrol, hormonbehandling osv.) 

Hvis I havde brug for lægehjælp, hvordan blev I da modtaget af sundhedsvæsenet? (Egen læge, 
privat klinik, offentlig klinik osv.) 
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Havde det tidligere forbud mod kunstig befrugtning til lesbiske betydning for jeres situation? 

Har I benyttet fertilitetsklinik under lovforbuddet? (Så klinikken gennem fingre med jeres situation, 
medbragte I en ’stråmand’, der kunne skrive under osv.) 

 

Hvor mange forsøg skulle der til for at blive gravid? 

 

D. Graviditet 

Gav dét, at I er en regnbuefamilie anledning til særlige problemer i forbindelse med graviditeten? 
(F.eks. i forbindelse med fødselsforberedelse, jordmoder og lægebesøg etc.) 

Har der været den rigtige og tilstrækkelige støtte i forbindelse med komplikationer? 

 

C. Nedkomst 

Gav dét, at I er en regnbuefamilie, anledning til problemer i forbindelse med fødslen? (F.eks. hvem 
der kunne få lov til at være til stede, overnatte osv.) 

Havde I mulighed for at være hjemme efter fødslen? (mor, evt. medmor, evt. far) 

Havde evt. medmor indgået aftale med arbejdsgiver om at holde orlov/ferie/sygedage i forbindelse 
med nedkomsten?  

Gav dét, at I er en regnbuefamilie, anledning til problemer i forbindelse med registrering af barnet 
hos ministerialbogsføreren? (sognepræsten/kirkekontoret)? 

Har I udarbejdet børnetestamente? 

 

E. Faderskabssag 

Hvilken statsforvaltning/statsamt har taget stilling til faderskabssag og evt. stedbarnsadoption? 
(Det er ikke intentionen at udpege enkeltinstitutioner, men vi vil gerne kunne se, om der er 
geografiske forskelle i behandlingen af sager.) 

Oplever I, at I er blevet korrekt og tilstrækkeligt informeret af statsforvaltningen/statsamtet om jeres 
juridiske stilling som regnbuefamilie? 

Har statsamtet/statsforvaltningen startet faderskabssag? 

Hvis I har været i retten: Hvordan var dommerens forhør? (Blev der spurgt ind til detaljer, truede 
dommeren med straf, hvad blev udfaldet af sagen, hvordan var oplevelsen af at stå overfor 
dommeren osv.) 

Hvordan har i oplevet myndighedernes ageren? 

Har der været konflikt mellem moderen og en evt. kendt far? (F.eks. at man efter nedkomsten ikke 
var enige om, hvem der skulle anerkendes som forældre osv.) 
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Har der været anlagt faderskabssag af andre end statsforvaltningen/statsamtet? 

 

F. Stedbarnsadoption (hvis benyttet) 

Der findes et antal regler, som tilsyneladende administreres med forskellig omhu i de forskellige 
statsfrvaltninger/statsamter. 

 

Hvornår søgte I om stedbarnsadoption, i forhold til fødselstidspunktet? 

Opfyldt I 2½-årsreglen (om at I skal have haft 2½ års samliv forud for adoptionen)? Blev I 
konfronteret med reglen? (Med samliv menes, at det skal kunne dokumenteres, at man har været 
par, f.eks. ved fælles invitationer, feriebilleder osv.) 

Opfyldte I 25-års-reglen (om at man ikke kan adoptere før man er fyldt 25 år)? Blev I konfronteret 
med den? 

Hvis I ikke har benyttet fertilitets-/jordemoderklinik: Blev I konfronteret med 6-måneders-reglen (om 
at adoption ikke kan finde sted de første seks måneder  for at give en evt. far mulighed for at starte 
faderskabssag)? 

Hvor gammel var barnet da i ansøgte om stedbarnsadoption? 

Hvor gammel var barnet da adoptionen gik igennem? 

Hvordan har i oplevet myndighedernes ageren? 

 

G. Orlov 

Hvordan har i delt orloven?  

 

Hvis medmor:  

- Hvordan har arbejdsgiver ageret?  

- Har medmor haft adgang til udvidet fædreorlov (findes i visse overenskomster)? 

Hvis far: 

- Hvordan har arbejdsgiver ageret?  

 

Har I haft kontakt til fagforening vedr. orlovsspørgsmål? 

Har orlovssituationen været et problem for jer? (Hvis ja, hvordan?) 

Har I haft tilsvarende problemer med omsorgsdage osv.? 

Har der været problemer med at få udbetalt evt. ekstra SU-ydelser? 



 30 

 

H. Skilsmisse og opbrud i familien (her tænker vi på uenigheder mellem forældrene) 

Hvis I er gået fra hinanden: 

- Har I fået den nødvendige og tilstrækkelige støtte fra myndighederne? (Rådgivning, 
børnesagkyndige osv.) 

- Har der været konflikter i forhold til børnene?  

- Hvad er jeres oplevelse af retstilstanden i forbindelse med skilsmisse eller opbrud i en 
regnbuefamilie? 

 

I. Sundhedsplejerske, vuggestue og børnehave, skole mv. 

Efterhånden som børnene bliver større møder familien mange forskellige institutioner og 
faggrupper, der vedrører og beskæftiger sig med børn.  

Hvordan er mødet mellem familien og institutioner mv.? (Er der åbenhed og forståelse for den 
usædvanlige familie?) 

Har I været spændte forud for mødet med institutioner mv. ? 

 

J. Det omgivende samfund 

Har I oplevet problemer i forhold til jeres egne familier? (Andre familiemedlemmers anerkendelse 
af jeres familie, arveforhold osv.) 

Hvordan er forholdet til andre børnefamilier? 

Hvordan har i oplevet en evt. mødregruppe/efterfødselsgruppe? 

Oplever I, at andre mennesker ser jeres familie som anderledes på en negativ måde? 

Omgås I andre regnbuefamilier? (Hvorfor/hvorfor ikke) 

 

K. Fremtid 

Vil det være en god eller en dårlig idé at arbejde for en udvidelse af familiebegrebet, så flere 
forældre og forældretyper kan anerkendes? (F.eks. at man kan anerkendes som kendt donor uden 
at blive tillagt faderskab, eller at et barn kan have tre eller flere juridiske forældre osv.) 

 

L. Til sidst 

Er der noget I savner som regnbuefamilie? 

Er der noget, vi har glemt at spørge om? 

Er der andre ting, I vil dele med os? 
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- o O o - 

 

 

Må vi henvende os til jer, hvis vi har uddybende spørgsmål til jeres besvarelse?  

 

Hvis ja, anfør kontaktoplysninger (jeres svar vil selvfølgelig fortsat blive anonymiseret i den 
videre brug): 

 

Tak for jeres tid og for jeres svar, som er fundamentale for LBLs arbejde for 
regnbuefamilier. 

 

 

Returneres til Søren Laursen, sla@lbl.dk 

 

 


