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Athugasemdir við tillögu til þingsályktunar um fjölskyldustefnu fyrir árin 2017-2021 með 
áherslu á börn og barnafjölskyldur. Þingskjal 1502 —  813. mál. 

A.2. Framhaldsskólanemar frá tekjulágum heimilum.

Að skólaskyldualdur verði hækkaður upp í 18 ár í samræmi við aðra löggjöf og með tilheyrandi 
kostnaðarþátttöku hins opinbera.

B.2. Fagráð um fjölskyldurétt.

Mikilvægt að það fagráð sem skipa á verði þverfaglegt.

C.1. Fræðsla um foreldrahlutverk

Gerð verði áætlun um hvernig haga megi fræðslu um foreldrahlutverk og undirbúning undir fjölskyldulíf 
og fundnar leiðir til að styrkja heilbrigða tengslamyndun og heilbrigðan þroskaferil barnsins. Tryggt verði 
að allir foreldrar eigi kost á fræðslu og að fræðslan sé miðuð að mismunandi þörfum þeirra.

C.2. Fræðsla fyrir fólk sem starfar með börnum um áhættuþætti í lífi barna.

Ef foreldri veikist sé bundið í lög að starfsfólk heilbrigðiskerfisins hafi þekkingu á og sé ábyrgt fyrir því að 
barn fái meðferð við hæfi

E.3. Umönnun og samræming fjölskyldu- og atvinnulífs.

Að skólaganga barna sé færð til samræmis við atvinnulíf. Markmiðið væri að börn og foreldrar fengju 
samræmd sumar- og vetrarfrí og þar með væri líður D.2 óþarfur að miklu leyti.

F.3. Aðgengi að fjölskylduráðgjöf og sérfræðiþjónustu.

Að fjölskyldumeðferð verði raunverulegur valkostur og greidd niður af sjúkratryggingum Íslands.

F.7. Meðgöngu- og ungbarnavernd

Að skoðað sé hvernig staðið er að skimun á fyrir geðheilbrigðisvanda, tengslavanda, áfengis- og 
vímuefnavanda, ofbeldi og vanrækslu í meðgöngu- og ungabarnavernd ásamt eftirfylgni. Einnig er 
mikilvægt að skimað sé fyrir áfallasögu foreldra (ACE, Adverse Childhood Experiences) og veitt 
viðeigandi meðferð. Slík meðferð er í boði innan Landspítala og í Miðstöð foreldra og barna.
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Með vísan í lið A.5 er mikilvægt að tekið sé mið af samfélagslegum kostaði og fjárfestingu þjóðfélagsins í 
börnum og greint hve mikið sá kostnaður hækkar ef ekki er gripið til snemmtækrar íhlutunar á öllum 
stigum heilbrigðisþjónustu.
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