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Landlæknir hefur ekki athugasem dir við einstakar greinar frum varps til laga um staðgöngum æ ðrun í 

velgjörðarskyni.

Landæknir te lu r að sú þjónusta sem frum varp ið tekur til, þ.e. staðgöngumæ ðrun muni auka kostnað 

og flækjustig heilbrigðisþjónustunnar. íslensk heilbrigðisþjónusta á við m argvíslegar áskoran ir að etja 

og það er mat landlæknis að þetta sé ekki rétt forgangsröðun í he ilbrigð isþjónustu í dag.

Enn frem ur er bent á það að ekkert hinna norðurlandanna hefur leyft staðgöngumæ ðrun, sem 

endurspeglar þau flóknu læknisfræði-, siðfræði-, og sam félagslegu á litaefn i sem við er að glíma.

M eðfy lg jand i eru svör Embættis landlæknis við spurningum  frá ve lfe rðarráðuneytinu  er lutu að 

á litaefnum  um staðgöngumæ ðrun í velgjörðarskyni, frá árinu 2013. Embæ ttið kom st þá að þeirri 

n iðurstöðu að innle ið ing á staðgöngumæ ðrun í velgjörðarskyni væri ekki tímabær. Að mati 

landlæknis er þessi afstaða óbreytt í dag.
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S ím i/ T e l. :+354 510 1900
Fax: +354 510 1919
http://www.landlaeknir.is
Netfang / email b irqir@ landlaeknir.is

http://www.landlaeknir.is
mailto:birqir@landlaeknir.is


É Embætti 
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150 Reykjavík

Reykjavík, 13. september 2013 
1307206/0.1.3/dh

Efni: Samráð vegna lagafrumvarps um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni

Með bréfi, dags. 11. júlí sl. var óskað eftir svörum við spumingum er lúta að álitaefhum um 
staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni vegna vinnslu við lagafrumvarp. Jafiiframt var gefinn 
kostur á að koma að almennum athugasemdum. Verksvið Embættis landlæknis er skilgreint í 
lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007. Svör landlæknis sem og almennar athugasemdir 
um málefiiið taka mið af lögbundnu hlutverki og verksviði embættisins.

I
Almennar athugasemdir

Gert er ráð fyrir að staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni verði að fullu greidd úr opinberum 
sjóðum. Leiða má líkur að því að ákvörðun um að greiðsla fyrir staðgöngumæðrun verði alfarið 
á kostnað hins opinbera sé að einhverju leyti sprottin af þeim ásetningi að koma í veg fyrir að 
úrræðið verði einungis á færi þeirra sem eru vel stæðir og lcoma í veg fýrir mögulega mismunun. 
Hins vegar má benda á það hvort að heimild til staðgöngumæðrunar til handa konum sem af 
heilsufarslegum ástæðum geta ekki gengið með bam leiði mögulega til annars konar 
mismununar. Sú mismunun gæti t.d. birst gagnvart þeim konum sem ekki munu uppfylla þau 
lagaskilyrði um heilsufarslegt vandamál sem gera verður ráð fyrir að verði útlistuð í lögunum, 
en geta engu að síður ekki gengið með bam af einhveijum ástæðum.

Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni hefur í  för með sér margvíslegan kostnað. Gera verður ráð 
fyrir nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu fyrir alla hlutaðeigandi aðila. Sú skylda hvílir á 
heilbrigðiskerfmu að slík þjónusta sé eins vönduð og kostur er og séu ekki settar of þröngar 
skorður. í þessu sambandi má til dæmis líta til þess að staðgöngumóðir og fjölskylda hennar 
kann að þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda lengur en aðeins á meðgöngu og fyrstu vikur eftir 
fæðingu, þar með talið sálffæðiþjónustu, ráðgjöf og stuðning

Nauðsynlegt er að áætlaður kostnaður við staðgöngumæðrun liggi fyrir áður en lög verða 
samþykkt. Þá verður jafhffamt að skoða hvaða áhrif lögin hafi á aðra heilbrigðisþjónustu sem nú 
þegar er í boði. Að sama skapi verður að svara því hvort að vilji samfélagsins standi til þess að 
forgangsraða í heilbrigðisþjónustunni með tilliti til þessa. í  þessu sambandi vísar landlæknir til 
fyrra álits um þingsályktunartillögu um staðgöngumæðrun, dags. 2 mars 2011. Þar tók hann 
undir áhyggjur vinnuhóps velferðarráðimeytisins um mikilvægi þess að veija nauðsynlega 
heilbrigðisþjónustu við erfiðar efriahagsástæður.
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í nefndaráliti meirihluta velferðamefndar vegna þingskjals nr. 551 frá 140. löggjafarþingi 
Islands 2011-2012 kemur firam að nefhdin telur mikilvægt að staðgöngumæðrun verði fundinn 
staður innan hins opinbera heilbrigðiskerfis svo að kostnaði verði mætt af kerfinu en ekki komi 
til sérstakar greiðslur verðandi foreldra til staðgöngumóður. Þennan ásetning löggjafans verður 
að skoða sérstaklega, í Ijósi þess að verið er að draga úr greiðsluþátttöku hins opinbera við t.d. 
tæknifrjóvganir para sem glíma við ófrjósemi. Mikilvægt er að jafnræðis gæti í svo viðkvæmum 
málaflokki sem óffjósemi er.

I upphafi umræðu um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni hér á landi var gert ráð fyrir að 
hópurinn sem óskaði eftir þjónustunni væri fámennur, eða um 0-5 pör á ári. Spumingar 
starfshópsins bera með sér að ekki sé um jafii afmarkaðan hóp að ræða og áður hefiir komið 
ffam og þarfhast það nánari skoðunar.

í þingsályktun nr. 3/140, sem samþykkt var á Alþingi 18. janúar 2012, segir að við vinnu 
frumvarps til laga sem heimili staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni skuli kveða skýrt á um 
ströng skilyrði varðandi framkvæmd og eftirlit staðgöngumæðrunar. Landlæknir leggur áherslu 
á að verði umrædd lög samþykkt, skuli skilgreint ítarlega hvaða heilsufarsástæður réttlæta 
staðgöngumæðrun.

Að lokum, sem almenna athugasemd, er mikilvægt að löggjöf um staðgöngumæðrun kveði á um 
hvemig effirliti og skráningum um staðgöngumærðun skuli háttað og fylgt eftir.

II
Svör við einstaka spurningum

Spurning 2
A staðgönguþjónusta sem veitt er innan íslenska kerfisins að einskorðast við íslenska 
ríkisborgara?
í ljósi þess að aðgangur að heilbrigðisþjónustu á Evrópska efnahagssvæðinu er opinn væri erfitt 
að meina fólki um aðgang að íslenskum staðgöngumæðmm.

Spurning 4
A að setja því mörk í íslenskri löggjöfhvaða tegundir staðgöngumæðrunar eru heimilar? Hvaða 
skorður er hœgt að setja og hvers vegna á að setjaþœr eða setja þœr ekki að ykkar mati?
Ekki er fyllilega Ijóst hvað átt er við með þessari spumingu, þar sem ffumvarpið á að fjalla um 
staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Að mati landlæknis er nauðsynlegt að í löggjöf um 
staðgöngumæðrun séu skýr mörk um hvaða tegundir staðgöngumæðrunar séu heimilar. E f það 
verður niðurstaða löggjafans að heimila staðgöngumæðmn er það mat landlæknis að einungis 
ætti að heimila fulla staðgöngumæðmn og að hin verðandi móðir geti ekki eignast bam af 
heilsufarslegum ástæðum (sjá nánar lið 7. g.). í þessu felst að ekki ætti að nota kynffumur 
staðgöngumóður, þ.e. mælt er með fullri staðgöngumæðrun þar sem staðgöngumóðirin hefur 
enga erfðaffæðilega tengingu við bamið. Að öllu jöfiiu ætti að nota kynfrumur annars eða 
beggja verðandi foreldra.

Milcilvægt er að í fyrirhugaðri löggjöf verði kveðið skýrt á um ijölda fósturvísa sem settir verða 
upp hjá staðgöngumóður og haft í huga að fjölburameðgöngur og -fæðingar em áhættumeiri en 
einburameðgöngur og -fæðingar.

Spurning 6
Hvaða forsendur telur umsagnaraðili nauðsynlegar til þess að tryggfa rétt, sjálfræði og velferö 
staðgöngumóðurinnar og fölskyldn hennar?
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Mikilvægt er að tryggja fræðslu til staðgöngumóður um alla heilsufarslega áhættu af ferlinu. 
Með heilsufarslegri áhættu er átt við líkamlega og andlega áhættu, en einnig verður að gera ráð 
fyrir félagslegum áhrifum. Fræðsla að þessu Ieyti er forsenda þess að staðgöngumóðir geti tekið 
upplysta ákvörðun um ferlið.

Ekki verður litið framhjá þeim möguleika að kvenkyns ættingi konu, sem af heilsufarsástæðum 
getur ekki gengið með bam, verði fyrir þrýstingi um að gerast staðgöngumóðir fyrir viðkomandi 
eða að hún upplifi samviskubit bjóðist hún ekki til þess.

c. Hvaða kröfur, svo sem um aldur, heilbrigði, félagslega stöðu, fjölskyldustöðu og vensl 
(tengsl) við hina verðandi foreldra, er hcegt að gera til staðgöngumóður?
Aður en ákvörðun um staðgöngumæðrun er tekin þarf að fara fram ítarlegt mat óháðra fagaðila á 
andlegu og líkamlegu heilbrigði staðgöngumóður. í þeirri vinnu þarf að huga vel að því að 
meðganga gæti haft skaðleg eða neikvæð áhrif á staðgöngumóður og nærumhverfi hennar. 
Staðgöngumóðir þarf að vera heilsuhraust þannig að meðganga og fæðing skapi ekki aukna 
áhættu fyrir hennar eigin heilsu. Staðgöngumóðir ætti ekki að vera eldri en 35 ára vegna þeirrar 
áhættu sem fylgir meðgöngu með hækkandi aldri. Einnig ætti egggjafi ekki að vera eldri en 35 
ára vegna aukinnar hættu á litningagöllum.
Þar sem staðgöngumæðrun er leyfð/gerð er æskilegt að staðgöngumóðir hafi fætt hið minnsta 
eitt bam og eignast þau böm sem hún og maki hennar hyggjast eiga. Þetta felur í sér að 
staðgöngumóðirin á eitt eða fleiri böm sem fylgjast með meðgöngunni og em óhjákvæmilega 
þátttakendur í þessu ferli. Venjulega em eldri böm þátttakendur í meðgöngu móður sinnar og er 
upplifun fjölskyldunnar að öll jöfnu jákvæð. Ekki er hægt að útiloka að eldri systkini upplifi 
sorg eða missi þegar bamið er svo látið af hendi og að það hafí hugsanlega skaðleg áhrif á 
það/þau. Dæmi um álitaefhi í þessu sambandi er hvaða áhrif það hefur á bam staðgöngumóður 
að horfa upp á móður sína ganga í gegnum meðgöngu sem endar þó ekki með nýjum 
fjölskyldumeðlimi eins og er við hefðbundna meðgöngu og fæðingu bams.

Á meðgöngu á sér stað tengslamyndun móður og bams vegna áhrifa meðgönguhormóna. Því er 
ljóst að viðskilnaður staðgöngumóður við bamið getur valdið henni sálrænni vanlíðan. 
Meðganga sem slík er einnig streituvaldur og rannsóknir benda tii þess að mikil streita móður á 
meðgöngu geti haft neikvæðar afleiðingar fvrir heilsu hins ófædda bams til skemmri og lengri 
tíma litið. í ljósi þessa er mikilvægt að þess sé gætt að sú heilbrigðisþjónusta og stuðningur sem 
staðgöngumóðirin og f j ö l s k y l d a  hennar kunna að þurfa á að halda sé til staðar.

e. Að hvaða marki og hvernig er mögulegt að stuðla að góðum og uppbyggilegum tengslum 
staðgöngumóður við verðandi foreldra barnsins?
Mikilvægt er að hugað sé að sjálfræði staðgöngumóður í samskiptum við verðandi foreldra. 
Staðgöngumóðir og fjölskylda hennar þarf að fá allar þær upplýsingar sem völ er á um áhættu 
og áhrif staðgöngumæðrunar. Einnig þarf að ganga úr skugga um að hún sé hæf til þess að taka 
ákvörðun og tryggja að hún sé ekki beitt jQárhagslegum, menningarlegum eða félagslegum 
þrýstingi við ákvarðanatöku.
Tr>’ggja þarf að staðgöngumóðirin sé að fullu upplýst um lagalega stöðu allra aðila sem að 
málinu koma. Hún þarf einnig upplýsingar um áhættu fyrir andlega, líkamlega og félagslega 
heilsu hennar sem byggjast á bestu reynslu og þekkingu.
Eins og áður var nefnt er mikilvægt að einungis verði notaðar eggffumur verðandi móður eða 
gjafaeggffumur, en ekki eggfrumur staðgöngumóður. Markmið þessa er meðal annars að 
minnka sem mest líkur á sársauka vegna viðskilnaðai' staðgöngumóðurinnar sjálffar og t.d. bama 
hennar og maka þegar verðandi foreldrar fá bamið. Það ætti einnig að auðvelda uppbyggileg 
tengsl þeirra á milli.
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Spurnmg 7
g. Hverjir ættu að eiga rétt áþjónustu staðgöngumóður?
Verði lög um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni að veruleilca er mikilvægt, eins og áður hefur 
lcomið fram, að skilgreina ítai'lega hvaða tilvik falla undir lögin, þ.e. hvaða heilsufai'slegu 
forsendur liggja til grundvallar að staðgöngumæðrun verði heimiluð. Hlýtur sú krafa að vera 
gerð að staðgöngumæðrun sé aðeins heimiluð í þeim tilvikum þar sem um læknisfræðilega 
ófirjósemi er að ræða eins og t.d. legleysi, sjúkdóma í legi, t.d. krabbameins í legi eða leghálsi 
eða legnáms af heilsufarslegum ástæðum. Einnig ætti að líta til óbeinna ábendinga vegna 
sjúkdóms móður þar sem þungun getur stefnt lífi hennar eða verðandi bams í alvarlega hættu. 
Mildlvægt er að sjúkdómur eða heilsufarslegt vandamál sem móðir er með skerði eldci lífslíkur 
hennar svo milcið að uppeldisaðstæður barns bíði sjáanlega skaða af.
h. Ætti lagasetning að heimila staðgöngumœðrun í velgjörðarskyni með kynjrumum annarra en 
hinna verðandi foreldra?
Eins og áður hefur komið fram er það mat landlæknis að ekld ætti að nota kynffumur 
staðgöngumóður heldur ganga út ffá fullri staðgöngumæðrun þar sem hin barnshafandi lcona 
hefur enga erfðaffæðilega tengingu við bamið. Að öllu jöfiiu ætti að nota kynffmnur annars eða 
beggja verðandi foreldra.

Spurning 9
Iívernig œtti lagasetning, sem heimilar staðgöngumœðrun í velferðarskyni með skilyrðum, að 
tryggja hag barnsins, rétt, sjálfræði og velferð staðgöngumóður og farsæla aðkomu verðandi 
foreldra í eftirfarandi tilvikum:
a. Staðgöngumóðir afþakkar fósturskimun við tólfvikur.

Staðgöngumóðir hefur fullan rétt yfir líkama sínum og getur afþakkað fósturskimun ef hún
kýs.

b. Staðgöngumóðir fer  í fósturskimun og leiðir í Ijós t.d. Downs-heilkenni, aðra fötlun eða 
sjúkdóm, en hún vill engu aö síður Ijúka meðgöngunni og afhenda þá barnið hinum verðandi 
foreldrum.
Staðgöngumóðir hefur fullan rétt yfir líkama sínum og getur afþakkað fóstureyðingu ef hún 
óskar þess. Forsjárskyldur verðandi foreldra eru engu að síður áffam til staðar.

c. Staðgöngumóðir vill eyðafóstri.
Staðgöngumóðir hefm fullan rétt yfir líkama sínum og getur farið í fóstureyðingu ef hún 
óskar þess innan ramma laga um fóstureyðingar. 

d  Hinir verðandi foreldrar óska eftir því við staðgöngumóður að fara í fóstureyðingu.
Staðgöngumóðir hefur fiillan rétt yfir líkama sínum. Verðandi foreldrar hafa ekki rétt til að 
taka ákvarðanir fyrir staðgöngumóður á meðgöngu. 

e. Staðgöngumóðir reykir á meðgöngu eða hagar lífi sínu á einhvern þann hátt sem hinir 
verðandi foreldrar telja að gœti komið niður á hag barnsins.
Staðgöngumóðir hefur fullan rétt vfir líkama sínum og lífi og getur hagað lífsstíl sínum eins 
og hún kýs, þó alltaf imian ramma bamavemdarlaga sem og annarra laga. 

f  Eftir að meöganga er hafin gerir staðgöngumóðirin meiri kröfur til hinna verðandi foreldra 
en þau höfðu reilcnað með, til dæmis hvað varðar bætur fyrir vinnutap, sjúHakostnað 
O .S.fi'V ..

Af spurningunni má ráða að gengið sé út ffá því að til staðar sé samningur, hvort sem hann 
er munnlegur eða skriflegur. milli staðgöngumóður og verðandi foreldra. Slíkt væri í 
andstöðu við tilgang laganna, þar sem um velgjörð er að ræða og fær staðgöngumóðirin ekki 
bætur eða umbun umfram réttindi hennar samkvæmt lögum og kjarasamningum þegar það á 
við. Staða hennar að þessu le}fi er sú sama og annarra bamshafandi kvenna.
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i. Hinir verðandi foreldrar skipía um skoðun á meðgöngunni og vilja ekki taka við barninu. 
Verðandi foreldrar skulu hafa foreldraskyldur gagnvart baminu og eru því slculdbundin til að 
talca við barninu. Vilji þau það eklci verður að gera ráð fyrir og sama ferli talci við hjá 
bamaverndaryfirvöldum og þegar foreldi'ar vilja ekki eiga bömin sín. 

j. Aðstæður hinna verðandi foreldra gerbreytast á meðgöngu, til dæmis vegna aldurs, heilsu, 
efnahags, skilnaðar, andláts annars o.s.frv.
Þessar aðstæður eru þær sömu og allir foreldrax geta staðið frammi fyrir. Slíkar aðstæður 
draga í engu úr forsjárskyldum foreldra og því eklci úr forsjárskyldum hinna verðandi 
foreldra.

III
Nióurlag

Spurningalisti starfshópsins í heild sinni sem og ofangreindar athugasemdir bera með sér að 
margvísleg álitamál varðandi staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni þarfnist frekari skoðunar. Að 
staðgöngumæðrun er hvorki leyfð á Norðurlöndunum né í flestum löndum Evrópu endurspeglar 
einnig þau flólcnu lælcnisffæði-, siðfræði- og samfélagslegu álitaefni sem við er að glíma.

Eftir ítarlega skoðun er það er mat landlælcnis að án þess að skýr afstaða iöggjafans liggi fyrir 
um ofangreind álitaefni sem og önnur álitaefni sem tengjast málefninu og án þess að fjármagn 
verði tryggt til að veita nauðsynlega þjónustu sé eklci tímabært að leyfa staðgöngumæðrun í 
velgjörðarskyni áíslandi.
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