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Umsögn stjórnar Geðverndarfélags Íslands um Frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
fæðingar- og fore ldraorlo f, nr. 95/2000 með síðari breytingum (lenging fæðingarorlofs).

150. löggjafarþing 2019-2020 
Þingskjal 529 -  393. mál. Stjórnarfrumvarp.

Stjórn Gl leggur áherslu á meginhugmyndina um fæðingarorlof sem kemur fram í markmiðsgrein 

laganna, 2. greininni, að fæðingarorlof foreldra sé til að tryggja barni samvistir við foreldra. Barnið 
er m.ö.o. miðpunktur laganna og þarfir þess þar með í öndvegi. Stjórn GÍ leggur áherslu á að 
þarfir barnsins komi alltaf í fyrsta sæti og að þarfir foreldranna þurfi að laga að þörfum barnsins, 

en ekki öfugt.

Sú breyting sem er lögð til með þessu frumvarpi felst í því að tryggja foreldrum, ekki barninu, rétt 

til samvista, þrátt fyrir að markmiðgrein laganna, sem áður var vitnað til, orði það skýrt að 

markmiðið sé að tryggja barninu rétt til samvista. Sú regla að tryggja foreldrum sjálfstæðan rétt, 5 

mánuði hvoru, og að hann sé ekki framseljanlegur, brýtur gegn bæði barninu og markmiðsgrein 
laganna, sbr. 1. mgr. 2. gr. Þetta er augljóst í tilfelli einstæða foreldra, þar sem annað þeirra getur 
af einhverjum ástæðum ekki verið samvistum við barnið (ekki er vitað hver faðirinn er, foreldri er 
alvarlega veikt, er óhæft eða vill ekki umgangast barnið). Börn sem þannig stendur á um fá þá 

eftir þessa breytingu 5 + 2 mánuði, 7 mánuði samtals, meðan önnur börn fá 12 mánuði. Barn 

einstæðs foreldris í dæminu hér á undan ætti ekki að fá minni tíma með foreldri sínu.

Okkur er ljóst að meginhugmynd laganna, þrátt fyrir 1. mgr. 2. gr, með sjálfstæðum, 

óframseljanlegum rétti til foreldraorlofs er að stuðla að þátttöku feðra í umönnun barna sinna 
fyrstu mánuðina. Við teljum hins vegar að börnin eigi ekki gjalda þess að ferður nýti sér ekki 
þennan rétt heldur eigi orlofstíminn að vera merktur börnunum. Það er síðan annað verkefni að 

auka jafnréttisvitund í samfélaginu og stuðla að því að feður langi til að vera 5 mánuði heima með 
nýju barni, telji það eftirsóknarvert og hluta af sjálfsmynd sinni.

Fjölmargar rannsóknir styðja mikilvægi góðrar umönnunar foreldra við barn og heilbrigðrar 
tengslamyndunar milli barns og foreldris/foreldra fyrst tvö árin. Fyrstu tvö árin geta verið 
afgerandi um framtíð barnsins og ráðið úrslitum um hvort úr grasi vaxi heilbrigður og farsæll 

einstaklingur sem hefur notið nærandi samskipta við foreldra sína, eða barn sem þróast yfir í 
ungling og síðan fullorðna manneskju með margháttaðan vanda sem rekja má til ýmiss konar 
áfalla fyrstu tvö árin, eða ónógs, nærandi tíma með foreldrum á þessu mikilvæga mótunarskeið í



lífi hvers barns. Þó fjárhagsleg rök eigi ekki að ráða öllu um velferð fjölskyldna þá hefur margoft 

verið bent á hve mikla fjármuni megi spara með snemmtækri íhlutun í málefni barna og - 
fjölskyldna, t.a.m. hefur London School o f Economics komist að því að breska ríkið gæti þannig 
sparað 40 mil ljónir sterlingspunda á ári, sjá hér: http://www.lse.ac.uk/website- 

archive/newsAndMedia/newsArchives/2010/11/mentalHealth.aspx

Að þessu sögðu er það álit stjórnar GÍ að lagabreytingartillögu þeirri, sem hér er til um fjöllunar, 
verði breytt á þann veg að hvert barn fái 18 mánaða sjálfstæðan ré tt til orlofs með fore ldri sínu 
eða foreldrum .

Þessi afstaða félagsins er í samræmi við Stefnu Geðverndarfélags Íslands um geðheilbrigði ungra
barna á Íslandi sem var samþykkt á aðalfundi félagsins 2018. Hún fylgir þessari umsögn ásamt 

grein Sæunnar Kjartansdóttur, sálgreinis, „Hvernig væri að ráða hæfasta fólkið" sem birtist í 
Fréttablaðinu 19. mars 2018.

Stjórn Geðverndarfélags Íslands.

http://www.lse.ac.uk/website-archive/newsAndMedia/newsArchives/2010/11/mentalHealth.aspx
http://www.lse.ac.uk/website-archive/newsAndMedia/newsArchives/2010/11/mentalHealth.aspx


GEÐVERND

Stefna 
Geðverndarfélags Íslands 

um geðheilbrigði ungra barna á Íslandi

Inngangur
Gagnreyndar rannsóknir sýna að tíminn frá getnaði til tveggja ára aldurs er afgerandi fyrir 
þroska og velferð barna. Nærandi og næm umönnun ungbarna er grundvallaratriði sem 
leggur grunninn að góðri sjálfsmynd, andlegri og líkamlegri heilsu og félagslegri velferð á 
fullorðinsárum. Að leggja góðan grunn í upphafi æviskeiðs í lífi barna eykur líkur á farsæld á 
fullorðinsárum sem stuðlar að hagsæld fyrir samfélagið allt. Rannsóknir sýna að 
snem mtæ kur stuðningur og sálfélagsleg inngrip við fjö lskyldur ungbarna kosta lítið miðað 
samfélagslegan kostnað ef ekkert er að gert - niðurstaðan er sparnaður fyrir samfélagið. 
London School of Economics (LSE) gaf út skýrslu árið 2014 sem sýndi að fyrir hverja krónu 
sem eytt er í þennan málaflokk mætti spara 30. Miðað við íslenskan raunveruleika og árlega 
fæðingartíðni mætti spara 7 milljarða íslenskra króna fyrir hvern árgang með því að sinna 
foreldrum á meðgöngu og börnum þeirra fyrstu tvö árin á fullnægjandi hátt.

Það, hvernig við önnumst börn frá fæðingu til tveggja ára aldurs, ræður framtíð þeirra sem 
hefur í kjölfarið áhrif á framtíð samfélags okkar. Ástrík, örugg og traust samskipti barns og 
foreldra ásamt lærdómshvetjandi fjölskyldu og heimili, byggir upp:

•  tilfinningalega vellíðan (stundum kallað geðheilbrigði barns);
•  hæfni til að móta og viðhalda jákvæðum samskiptum við aðra;
•  heilann og heilbrigða heilastarfsemi (um 80% af vexti heilans á sér stað fyrir 

þriggja ára aldur)
•  m óðurm álsfæ rni, og
•  hæfileikann til að læra (“m júku” e ig inleikam ir til að tengjast öðrum, þrífast vel og í 

framhaldinu fara að læra “hörð” sannindi sem varða leið að námi síðar meir: að öllu 
þessu er grunnurinn lagður á fyrstu mánuðum í lífi hvers barns. Lítill stuðningur, 
sérstaklega þegar barni er ekki forðað frá ofbeldi eða vanrækslu, getur haft varanleg 
áhrif á líf þess).

Rannsóknir hafa einnig sýnt að að því betur sem haldið er utan um fjölskyldur og börn sem 
aðstandendur geðsjúkra, t.a.m. með samtali þar sem öll fjölskyldan kemur saman, því betur
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líður allri fjölskyldunni og líkur minnka á að veikindi flytjist áfram til næstu kynslóðar. 
M ikilvægt er að fjölskyldan einangrist ekki og reyni að fela hinn veika fyrir umheiminum.

Sýnt hefur verið fram á að áföll af ýmsum toga geta haft margþætt áhrif á lífsskilyrði og 
lífsgæði. Það hefur komið í ljós á síðustu áratugum að börn geta upplifað áföll (relational 
trauma) vegna álags og veikinda innan fjölskyldunnar. Þessi áföll eru ekki alltaf sýnileg 
öðrum þar sem þau eiga sér stað innan veggja heimilis og hafa þess vegna verið kölluð 
,,hinn þögli faraldur” . Komið hefur í Ijós að afleiðingar slíkra áfalla geta ve rið langvinn og haft 
í för með sér “bresti” í bæði andlegri og líkamlegri heilsu.

Alvarleg áföll í bernsku, þegar heilinn er enn í mótun, hafa almennt meiri áhrif en þau sem 
við verðum fyrir síðar á lífsleiðinni og því er mikið fengið með því að forða börnum frá því að 
lenda í erfiðum aðstæðum og minnka skaðann með snemmtækum stuðningi og inngripum.
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Samfélag

Stefna Geðverndarfélags Islands
GÍ álítur að geðheilbrigðisþjónustu eigi að byggja á þrepunum sem koma fram á myndinni 
hér að framan:
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SAMFÉLAG
•  Efla þarf samfélagslega meðvitund um mikilvægi fyrstu tveggja áranna í lífi hvers 

barns, frá getnaði. Auka þarf almenna þekkingu og skilning á að hvert barn fái 
tækifæri til heilbrigðrar tengslamyndunar við foreldra og að það sé verndað fyrir 
afleiðingum þunglyndis foreldra, ofbeldis og áfengis- og eiturlyfjaneyslu þeirra.

•  Efla þarf almenna vitund og þekkingu á afleiðingum áfalla í bernsku og auka 
þekkingu og notkun ACE spurningalistans (Adverse Childhood Experience 
International Questionnaire) til að greina og kortleggja vandann svo hægt sé að vísa 
í viðeigandi úrræði.

HEILSUGÆSLAN
•  Heilsugæslan þarf að verða vettvangur þverfaglegrar vinnu með fjölskyldum, konum 

á meðgöngu, fjölskyldu og barni fyrstu tvö ár í lífi þess. Mikilvægt er að fagfólk 
heilsugæ slunnar geti greint heilsufars- og þroskavanda barna út frá samspili við 
umönnunaraðila.

•  Fjölskyldubrúin er gagnreynt úrræði sem miðar að því að hindra að börn verði fyrir 
neikvæðum áhrifum vegna veikinda foreldra sinna. Slíkt úrræði ætti að vera hluti af 
starfsemi allra heilsugæslustöðva ásamt því að vera hluti af úrræðum 
sérfræðiþjónustu á spítala.

•  Fjölskylduhús á að starfrækja í samstarfi heilsugæslu, sveitarfélags og 
velferðarsamtaka í hverju sveitarfélagi. Fjölskylduhúsið er vettvangur þverfaglegrar 
vinnu með fjölskyldum, sérstaklega þeim sem standa höllum fæti.

SÉRHÆ FÐ ÞJÓNUSTA
•  Veita á sérhæfða þjónustu þeim fjölskyldum sem standa höllum fæti, s.s. með meiri 

þjónustu, tíðari heimsóknum og nákvæmara eftirliti. S lík þjónusta á ekki að hafa í för 
með sér kostnað fyrir fjölskyldur. Þetta má gera að fyrirmynd breska Family Nurse 
Partnership Programme, Solihull Approach ofl.

•  Þessi úrræði gætu verið til staðar í fyrstastigs-þjónustu heilsugæslunnar þar sem 
veitt er viðbótarþjónusta við það sem allir fá .

SJÚKRAHÚS
•  Sjúkrahús veitir sérhæfða þjónustu við alvarlegum geðheilsuvanda með þverfaglegri, 

sérhæfðri fjölskyldu-miðaðri nálgun.
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Geðverndarfélag Íslands telur að til þess að bæta 
aðstæður barna í íslensku þjóðfélagi fyrstu árin þurfi 
að

•  stytta vinnuvikuna til að foreldrar fái meiri tíma með börnum 
sínum,

•  lengja fæðingarorlof í 18 mánuði, eða brúa bilið með 
heimgreiðslum til foreldra sem það kjósa,

•  styrkja fagþekkingu starfsfólks leikskóla og ráða fleiri 
leikskólakennara í stað ófagmenntaðs starfsfólks,

•  auka skilning og þekkingu stjórnmálamanna á mikilvægi fyrstu 
áranna í lífi hvers barns,

•  stofna Fjölskylduhús í samstarfi heilsugæslu, sveitarfélags og 
velferðarsamtaka þar sem fjölskyldur og börn geta hist og átt 
samskipti til að auka tengsl og haft aðgang að fagfólki þegar á þarf 
að halda

Geðverndarfélagið telur einnig að mynda eigi stuðningshópa fyrir börn 
og unglinga sem eiga geðveika foreldra sem heilsugæslan / 
Fjölskylduhús haldi utan um.

Geðverndarfélagið telur brýnt að ítarlegar rannsóknir verði 
framkvæmdar á aðstæðum barna á Íslandi í samvinnu við háskóla 
landsins.
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SKOÐUN

Hvernig væri að ráða hæfasta fólkið?
Sæunn Kjartansdóttir skrifar © 19. mars 2018 14:25 Líkar þetta 1,4 þ.

Við búum ekki vel að yngstu börnunum okkar. Þau sem eiga tvo foreldra fá að hafa annað þeirra 
hjá sér fyrstu níu mánuði ævinnar en börn einststæðra foreldra verða að komast af með sex. 

Eftir það er tilvera ungbarna eins og hvert annað lotterí. Er barnið svo lánsamt að foreldrar þess 
geta og vilja forgangsraða tíma sínum með því? Er einhver ókunnug manneskja til í að taka það 
að sér ásamt fjórum jafnöldrum þess? Eða er séns að koma því í yfirfulla og undirmannaða 

leikskóla?

Það verður aldrei nógsamlega ítrekað að byggingarefni sjálfsins er umönnun fyrstu áranna. Hún 

leggur grunn að hugmyndum barna um sjálf sig og heiminn sem þau fæddust í, getu þeirra til að 
takast á við erfiðar tilfmningar og eiga í samskiptum við aðra. Allir þessir þættir hafa áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu fram á fullorðinsár.

Pólitísk rétthugsun
Of lengi hafa það verið viðtekin sannindi að börnum frá eins árs aldri sé best komið í leikskóla. 

Af almennri umræðu mætti ætla að foreldrar iði í skinninu eftir að geta “haldið áfram með líf 
sitt” í vinnunni. Við skilgreinum leikskóla sem fyrsta skólastigið og gerum mikið úr 

menntunarhlutverki hans. Hvaðan kemur sú hugmynd að eins árs gömul börn þarfnist 
menntunar? Fyrstu árin er vitsmunaheilinn í mótun og mikilvæg skilyrði fyrir þroska hans eru 

að barni sé hlíft við óhóflegri streitu. Hvað veldur börnum mestri streitu á þessum aldri? 

Aðskilnaður frá foreldrunum eða þeim sem þekkja barnið best. Áhersla á félagslega færni og 

aðlögun að hópi lítilla barna og nýju og nýju starfsfólki er fullkomlega ótímabær og til þess 
fallin að auka streitu hjá ungum börnum. Eins og allir vita glíma leikskólar við krónískan skort

https://www.visir.is/


á hæfu starfsfólki. Samt vilja margir leysa vanda yngstu barnanna með því að byggja fleiri slíka. 
Hvort sem tekið er mið af hagsmunum barna eða kostnaði samfélagsins þegar til lengri tíma er 
litið eru þær hugmyndir afleitar. Fyrstu tvö árin þarfnast börn einstaklingsmiðaðrar 

umönnunar sem getur aldrei orðið ódýr. Það er á hinn bóginn mjög kostnaðarsamt fyrir 

samfélagið að tíma ekki að hugsa almennilega um börn.

Róttækra breytinga er þörf
Brýnasta hagsmunamál ungbarna er lengra fæðingarorlof. Nú stendur til að lengja það í tólf 
mánuði fyrir börn sem eiga tvo foreldra en sjö fyrir börn einstæðra foreldra. Við þurfum að gera 

mun betur. Þangað til fæðingarorlofið verður tvö ár fyrir öll börn er mikilvægt að leita leiða til 
að koma til móts við ungbarnafjölskyldur og gera foreldrum kleift að vera lengur heima með 
barni sínu eða stytta tímann sem þau eru aðskilin. Mikilvægur liður í þeirri viðleitni er stytting 

vinnuvikunnar ásamt sveigjanlegum vinnutíma foreldra og vistunartíma leikskóla þannig að 
báðir foreldrar geti sinnt barni og starfi.

Að auki legg ég til að foreldrum verði gefinn kostur á að nýta það fjármagn sem sveitarfélögin 

verja til að niðurgreiða pláss á leikskólum. Heilsdagsvist á leikskóla fyrir eins árs gamalt barn 

kostar Reykjavíkurborg u.þ.b. 280 þúsund kr. á mánuði og tveggja ára gamalt 240 þúsund kr. 
Með því að greiða foreldrum þá upphæð væri í flestum tilvikum hæfasta fólkið valið til að sinna 
ábyrgðarmesta hlutverkinu. Á  sama tíma væri álagi létt af aðþrengdum leikskólum. Kysu 
foreldrar að fela öðrum umsjá barnsins síns gætu þeir greitt dagforeldri sömu upphæð með því 
skilyrði að ekki væru fleiri en þrjú börn yngri en tveggja ára á ábyrgð hvers dagforeldris. Skilyrði 

fyrir kerfi af þessu tagi er að greiðslur væru raunhæfur valkostur fyrir alla foreldra en ekki 

ölmusa fyrir konur. Mögulega gætu ríki og sveitarfélög tekið höndum saman þangað til lengra 
fæðingarorlof verður að veruleika.

Margir foreldrar munu áfram kjósa leikskóla umfram aðra valkosti og fyrir börn sem eru orðin 

tveggja til þriggja ára gegna þeir mikilvægu hlutverki. En eigi leikskólar að taka við börnum 
yngri en tveggja ára verða þeir að vera vel mannaðir hæfu starfsfólki sem hefur skilning á 

viðkvæmni þeirra og getu til að sinna svo ungum börnum. Mikilvægasta hlutverk starfsfólks er 
að veita börnunum öryggi en forsenda þess er samfella í tengslum starfsmanns og barns. 
Starfsmenn þurfa jafnframt að vera færir um að lesa í þarfir sérhvers barns, hlusta á það, leyfa 
því að verða háð sér, bregðast fljótt við vanlíðan barnsins og sýna því umhyggju. Þannig er 

börnum veitt vernd gegn streitu sem er forsenda þess að þau geti gleymt sér í leik og lært.

Athugið. Allar athugasemdir eru á ábyrgð þeirra er þær rita. Vísir hvetur lesendur til að halda sig við málefnalega umræðu. 
Einnig áskilur Vísir sér rétt til að fjarlægja ærumeiðandi eða ósæmilegar athugasemdir og ummæli þeirra sem tjá sig ekki

undir eigin nafni.


