
 

1. Har vi styr på, om der skal være særeje 

eller fælleseje i vort ægteskab? (Ægte-

pagt om særeje) 

2. Skal vore pensioner gøres til fælleseje 

og deles med den anden i tilfælde af 

skilsmisse? (Pensionsægtepagt)  

3. Har vi styr på, hvem der skal arve efter 

førstafdøde, og hvem der skal arve 

efter længstlevende? (Testamente)  

4. Skal arven til vore børn gøres til 

særeje for dem? I så fald skal denne 

arv ikke deles med barnets ægtefælle i 

tilfælde af en skilsmisse. 

5. Har vi styr på, hvad der skal ske, hvis 

en af os bliver alvorligt syg? 

(Generalfuldmagt eller 

fremtidsfuldmagt)  

6. Hvem skal have d 

7.  18 år? (Børnetestamente) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

At tage ansvar for sin 

egen konflikt og finde en 

løsning kan være en 

befriende oplevelse. 

www.paulex.dk 
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På mødet: 

 Vi mødes fysisk et aftalt sted typisk med 

deltagelse af advokater. På mødet vil vi 

sammen aftale nærmere omkring, hvad der 

skal ske på mødet, og det vil blive tydeliggjort, 

at både processen, konflikten og løsningen 

tilhører 100 % parterne. Jeg vil på ingen måde 

fungere som andet end en ”førstehjælper”.  

 På mødet vil jeg indledningsvist og kort 

fortælle om mediationsprocessen, så der bliver 

skabt klarhed om mediationens rammer  

 Herefter får parterne altid lov til at redegøre 

for deres opfattelse af problemet/konflikten.  

 Dernæst præciserer vi i fællesskab 

problemfelterne ved afdækning af interesser og 

behov i stedet for at tage udgangspunkt i 

parternes krav.  

 I afdækningsprocessen fremkommer ofte 

nogle muligheder, og løsningsmodeller 

opbygges.  

 Gennem parternes forhandling fremkommer 

linjerne til en aftale, og slutteligt indgår 

parterne en aftale, som realitetstestes og 

godkendes. 



BAGGRUND 
Hvis det går i hårdknude  
Når konflikter for alvor går i hårdknude, ender det i 
retssager. Her bliver der i sagens natur udpeget en 
vinder og en taber.  
 
Det er en lang og sej proces, både personligt og 
økonomisk, og der er ingen sikkerhed for, at sagens 
vinder i det hele taget føler sig som en vinder. For 
der er jo ingen garanti for, at vinderen 
tilnærmelsesvis får opfyldt sine krav, og det hele kan 
ende som en Pyrrhussejr, altså en sejr, det har krævet 
for store omkostninger at opnå.  
 
En konflikt behøver imidlertid ikke blive afgjort i 
retten. Og det er ikke altid, at en løsning ender med 
en taber og en vinder.  

 
Undgå retssagen og tag selv ansvaret 
 
Ønsker du noget andet, kan du og den anden 
konfliktramte person få brug for en mediator. Det er 
en upartisk person, som befinder sig mellem de to 
stridende parter. En konfliktmægler. Det betyder, at 
konflikten ikke baserer sig på en kommunikation, 
der primært kommer til at foregå mellem parternes 
advokater, men i stedet bliver det til en dialog 
mellem parterne/de konfliktramte.  
 
Det er vigtigt, at begge parter er opsatte på at finde 
en løsning i stedet for at gå den lange vej til retten. 
Mediatoren kommer kun yderst sjældent med 
løsningsforslag. Til gengæld leder personen 
processen.  
 
Mediation som konfliktløsning er oftest langt 
hurtigere og billigere end at gå rettens vej. Mediation 
varer typisk fra tre timer til en hel dag.  

 

  
Mediators rolle  
Mediators rolle er at finde ud af, hvor kernen i 
konflikten ligger. Han eller hun skal naturligvis være 
fuldstændig upartisk og dermed ikke have nogen af 
parterne som klient i forvejen. På den måde kan 
Mediator bistå begge parter i at nå til en fælles 
løsning.  
 
For at få mediationsmødet til at forløbe 
planmæssigt, er det derfor vigtigt, at man finder en 
mediator, som begge parter har tillid til, og som de 
mener, har de menneskelige kvaliteter, der kan være 
med til at bidrage til en løsning. Det er samtidig 
vigtigt at have for øje, at mediatoren ikke 
repræsenterer den ene af parterne, men tværtimod er 
en slags vært, der skal sikre, at alle forlader mødet i 
tilfredshed.  
 
Mediation handler ikke om at få ret, men om at 
finde fælles fodslag. Af den grund er det essentielt 
for processen, at begge parter medvirker til at 
komme med løsningsforslag, der til sidst skal føre til 
en bindende aftale mellem de stridende parter. 
 
Hos Advokathuset Bliddal er advokat Lotte Bliddal 
tilbage i år 2010 uddannet mediator, og hun er parat 
til at lede jer fra en enten-eller afgørelse hen imod en 
både-og løsning.  
 

Typer af sager  
 
Selvom det er oplagt at benytte en mediator ved 
stridigheder mellem to virksomheder, er det 
naturligvis ikke kun i sådanne sager, at der kan blive 
brug for at benytte en mediator.  
 
Også ved uenighed om samvær mellem børn og 
forældre efter en skilsmisse, kan en mediator være 
nyttig. Eller i sager mellem naboer eller arvesager 
kan en mediator være nyttig for at undgå, at 

stridighederne eskalerer og et ellers godt forhold 
bliver ødelagt.  
 
En lidt anderledes type af konflikter er i straffesager, 
hvor Mediator kan bruges som mægler mellem offer 
og gerningsmand. Her kan Mediatoren bruges til at 
skabe et rum, hvor de to parter kan snakke om, hvad 
der er sket, og hvordan det har påvirket dem. Det er 
dog vigtigt i disse tilfælde, at gerningsmanden har 
erkendt, at han har begået kriminaliteten. 
 
I bund og grund er der ingen begrænsninger i 
brugen af mediation. Det afgørende er, at du og den 
anden ser en befrielse i at kunne tage ansvaret for 
sagen og sammen finde en løsning uden indblanding 
fra andre, herunder myndighederne og domstolene. 
 

 
Sådan foregår en mediation/ 
konfliktmægling hos Lotte 
Bliddal  
 

Før mødet:  

 Du og den anden part vil modtage 
information om mediationsprocessen og en 
mediationsaftale til gennemlæsning, 
underskrift og returnering. Som 
forberedelse til mødet vil du blive mødt 
med det store og meget interessante 
spørgsmål: ”Hvad har den anden part brug 
for at høre fra dig og forstå, så parten vil 
være villig til at give dig det, som du ønsker 
dig?”. 

 

 


