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Forskningsprojekt tager temperaturen på parforhold 
 

I et nytænkende samarbejde mellem Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling kan 

danske par i en begrænset periode få en psykologisk vurdering af styrker og udfordringer i 

deres parforhold. Parrene vil indgå i et større forskningsprojekt, der henter inspiration fra 

USA. 

 
Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling har indledt et samarbejde, der skal munde ud i 

ny viden om, hvordan par kan forebygge alvorlige konflikter og mistrivsel i deres forhold.  

Som led i et større forskningsprojekt tilbydes par med andre ord et gratis ’par-tjek’. 

 

”Vi ved fra den internationale parforskning, af de fleste par over tid oplever, at følesen af nærhed, 

venskab og tilfredshed med forholdet falder. Vi ved også, at cirka 40 procent af alle ægteskaber før 

eller siden går i opløsning. Nu vil vi gerne efterprøve, om en regelmæssig helbredsundersøgelse af 

parforholdet kan forebygge denne negative udvikling”, siger Tea Trillingsgaard, post. doc., Institut 

for Psykologi ved Aarhus Universitet.  

 

Et par-tjek vil kunne foregå enten online eller som en kombination af online spørgeskemaer og kon-

sultation. Uanset formen er målet at give parret information om eksisterende styrker i parforholdet 

og undersøge, om forholdet lider under nogle af de mest almindeligt forekommende vanskeligheder. 

Efter et par-tjek får parret tilbudt personlig feedback, enten mundtligt eller i en skriftlig rapport. 

 

”Vi kender de regelmæssige helbredsundersøgelser fra andre sundhedsområder som tandlægeefter-

synet, sundhedstjek hos lægen eller fastlagte scanninger under graviditeten. Men vi har ikke tidlige-

re set denne form for forebyggelse tilbudt til danske par”, siger autoriseret psykolog Mattias Stølen 

Due, der er ansvarlig for projektet ved Center for Familieudvikling i København.  

 

Informationen, som hentes ind via parrenes deltagelse, kobles med forskningsbaseret viden om di-

mensioner, der beskytter eller udsætter parret for alvorlige samlivsproblemer, herunder skilsmisseri-

siko. Derudover tilvejebringer feedbacken en pallette af konkrete handlemuligheder. Det er natur-

ligvis op til parret selv, om de ønsker at handle på den information, de får. Par som melder sig til 

forsøget, bliver indkaldt til et årligt partjek over to år. 

 

Den danske manual for par-tjek er udviklet i samarbejde med forskere fra Clark University i USA, 

herunder James Cordova. Han har publiceret de foreløbige amerikanske resultater af den såkaldte 

’ægteskabelige helbredsundersøgelse’ (The Marriage Checkup) i USA. Hans første resultater peger 

på, at både velfungerende par og par med begyndende vanskeligheder opsøger tilbuddet. 

Center for Familieudvikling er en selvstændig non-profit organisation, som blev etableret i 2004 for 

at give hjælp til at opbygge gode relationer og forebygge brud i familier. Centret er drevet med 

økonomisk støtte fra bl.a. Ole Kirk’s Fond og satspuljemidler fra Socialministeriet. 

 

Læs mere på www.familieudvikling.dk 

 

http://www.familieudvikling.dk/

