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Efni: Umsögn um þrjú frumvörp til barnalaga, 31. mál, 44. mál og 180. mál

1. Frumvarp til bamalaga 31. mál sameiginleg forsjá bams.
Félag bamageðlækna hefur engar athugasemdir við breytingar þær sem farið er fram 
á. Við erum einnig sammála þeim athugasemdum sem fram koma í greinagerð og 
miða að því að tryggja hagsmuni bams og beggja foreldra eins og kostur er, og stuðla 
að ábyrgðartilfinningu beggja foreldra gagnvart bami sínu.

2. Frumvarp til bamalaga, 44. mál, faðemismál.
Hef engar athugasemdir við þær breytingar sem farið er fram á. Erum sammála þeim 
athugasemdum sem fram koma í greinargerð um mikilvægi þess fyrir bam að vera 
rétt feðrað m.a. með tilliti til læknisfræðilegra og erfðafræðilegra þátta.

3. Fmmvarp til bamalaga, 180. mál, heildarlög.
Félag bamageðlækna gerir engar athugasemdir við þær breytingar sem lagðar eru 
fram. Skoðun mín er sú að frumvarpið sé faglega og vel unnið og hefur hagsmuni og 
sálarheill bama að leiðarljósi. Réttilega er tekið á mikilvægi þess að bam/böm verði 
ekki bitbein milli foreldra í ósætti þeirra eða forræðisdeilu og leggur að leiðarljósi 
rétt bama til að umgangast báða foreldra.

Að beiðni Læknafélags íslands hefur Dagbjörg Sigurðardóttir, f.h. Bamageðlæknafélags 
Islands, samið neðangreinda umsögn sem Læknafélagið gerir að sinni:
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