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Umsögn Sálfræðingafélags íslands vegna frumvarps til laga um 
staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni, 229. mál.

Stjórn Sálfræðingafélags íslands gerir eftirfarandi athugasemdir við greinar 6 og 13 í 
frumvarpinu:

6. gr. Nefnd um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni.
í greininni er kveðið á um að í nefndinni skulu sitja lögfræðingur, læknir og sálfræðingur eða 
félagsráðgjafi og þess gætt að nefndarmenn hafi sérþekkingu á þeim málefnum sem nefndin 
fjallar um. Ennfremur „Hlutverk nefndarinnar er að veita leyfi til staðgöngumæðrunar í 
velgjörðarskyni. Nefndin skal sjá til þess að þeir sem sækja um staðgöngumæðrun eigi 
aðgang að faglegri ráðgjöf sérfræðinga. svo sem lögfræðinga og félagsráðgjafa eða 
sálfræðinga."

Þegar er rætt nánar um 6. gr. er m.a. tekið fram „ ... að tryggja eftir fremsta megni að barn 
fái að lifa og broskast við örugg, uppbyggjandi og broskavænleg skilyrði. Flestir eru sammála 
um nokkur lykilsjónarmið sem þykja til þess fallin að tryggja börnum þroskavænlegar 
uppeldisaðstæður. Börn hafi þannig meðal annars börf fvrir trygga umönnun, iákvæð tengsl. 
stöðugleika og öryggi. Til að tryggja að barn, sem til verður við staðgöngumæðrun, alist upp 
við bestu mögulegu aðstæður er mikilvægt að kanna andlega og líkamlega heilsu allra aðila, 
sem og fjárhagsstöðu og félagslegar aðstæður, svo að hægt sé að meta hvort þessir aðilar 
geti uppfyllt skyldur sínar sem foreldrar. Umsækjendur skulu í fyrsta lagi vera svo andlega og 
líkamlega heilsuhraustir að tryggt sé, eftir því sem unnt er, að þörfum barns sem verður til 
við staðgöngumæðrun sé mætt. Því mega umsækjendur ekki vera haldnir sjúkdómi eða 
þannig á sig komnir að það dragi úr lífslíkum þeirra á þeim tíma þar til barn verður sjálfráða, 
eða minnki möguleika þeirra til að annast vel um barn."

Athugasemd: Lagt ertil að kveðið verði um að í nefndinni sitji alltaf sálfræðingur, óháð því 
hvort félagsráðgjafi sé einnig í nefnd. Sálfræðingar eru sú fagstétt sem best er til þess fallin 
að meta andlega heilsu aðila og væntanleg uppeldisskilyrði barna fyrir ákvörðun nefndar og
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veita faglega ráðgjöf þegar ákvörðun hefur verið tekin. Þessu til stuðnings má benda á að 
mat sálfræðinga ert.d. orðið nauðsynlegur hluti mats á forsjá foreldra sem fara fyrir dóm.

13. gr. Ráðgjöf.

Nánar um 13. gr. Sérfræðingar í ráðgjöf um tæknifrjóvgun hafa mælt með að ráðgjöf 
félagsráðgjafa eða sálfræðinga sé í boði í gegnum allan feril staðgöngumæðrunar.
Auk þeirra gagna sem frumvarpið gerir ráð fyrir að aflað hafi verið og gengið frá er gert ráð 
fyrir að nefnd um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni feli fagaðila, t.d. félagsráðgjafa eða 
sálfræðingi sem nefndin ræður, að gefa umsögn um hagi og aðstæður umsækjenda um 
staðgöngumæðrun. Hlutverk fagaðilans er fyrst og fremst að gefa umsögn um hvort 
staðgöngumóðir og maki hennar og væntanlegir foreldrar uppfylli skilyrði 4. gr. frumvarpsins 
um hagsmuni barnsins. Gert er ráð fyrir að fagaðilinn fari yfir gögn og taki viðtöl við 
umsækjendur um fyrirhugaða staðgöngumæðrun, bar sem meðal annars verði ræddar 
ástæður bess að umsækiendur leita úrræðisins, rætt um menntun, störf og áhugamál 
umsækienda, parsambandið, persónulega eiginleika beirra og afstöðu til barna og uppeldis 
og aðra bætti sem varða félagslegar og fjárhagsleRar aðstæður beirra sem og líkamleRa o r  

andlega heilsu.

Tillaga: Hér vill Sálfræðingafélag íslands undirstrika að sálfræðingar hafa meðal fagstétta 
bestan faglegan grunn í að meta flesta þá þætti sem hér eru taldir upp. Því er lagt til að í stað 
orðalagsins: „t.d. félagsráðgjafa eða sálfræðingi sem nefndin ræður" verði orðalaginu breytt 
í: „félagsráðgjafa og sálfræðingi sem nefndin ræður".
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