
Félagsráðgjafafélag Islands

Alþingi
Nefndasvið
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík
Sent rafrænt á nefndasyið@althjngi.is

Reykjavík, 12. október 2022.

Efni: Umsögn við frumvarp til laga um breytingu á barnalögum og lögum um 
tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til 
stofnfrumurannsókna (einföldun regluverks). 153. Löggjafarþing 2022-2023. 
Þingskjal 8 — 8. mál.

Félagsráðgjafafélag Íslands þakkar fyrir tækifæri til að veita umsögn um breytingu 
á barnalögum og lögum um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna 
til stofnfrumurannsókna (einföldun regluverks). 153. Löggjafarþing 2022-2023. 
Þingskjal 8 — 8. mál. Frumvarpið var áður lagt fram á 152. Löggjafarþingi en með 
frumvarpinu eru lagðar til breytingar á ákvæðum barnalaga og laga um tæknifrjóvgun 
og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna í því skyni að 
einfalda regluverkið og styrkja réttarstöðu aðila.

Tæknifrjóvgun er ætlað að aðstoða foreldra til að eignast fjölskylduna sem þau þrá en 
það er mikilvægt að hafa hag barnsins að leiðarljósi og vanda vel til verka. Síðan lög 
um tæknifrjóvgun voru sett árið 1996 hafa verið gerðar nauðsynlegar breytingar til 
batnaðar til dæmis með því að veita samkynhneigðum konum og einstökum konum rétt 
til tæknifrjóvgunar. Með þessu frumvarpi er leitast við að koma til móts við fólk sem 
ekki er í hjúskap eða sambúð en vill eignast barn saman. Þannig verði ekki lengur krafa 
um að foreldrar séu í hjúskap eða skráðri sambúð þegar þau eignast barn saman með 
tæknifrjóvgun. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að það henti ekki foreldrum að 
vera í hjúskap eða skráðri sambúð þó vilji sé til að vera foreldrar barns, til dæmis einstök 
kona og samkynhneigður maður sem óska eftir að eignast barn saman. Réttarstaða barns 
þarf engu að síður að vera skýr þannig að hægt sé að skrá foreldra þess þó þau búi ekki 
saman.

Í 3. grein frumvarpsins sem á við 23. grein barnalaga er óljóst hvernig á að túlka. Ef 
foreldrar hafa byrjað tæknifrjóvgunarferli en þungun gerist á eðlilegan hátt og síðar á 
meðgöngu ákveða foreldar að enda sitt samband getur þá faðir neitað faðerni byggðu á 
þessari grein. Eða mun krafa um faðernispróf gilda?

Með þessu frumvarpi er verið að opna fyrir möguleika á fósturvísagjöf. Hefur það verið 
gert í fleiri nágrannalöndum á síðustu árum. Í þeim tilfellum þar sem tveir einstaklingar 
eiga fósturvísa saman þarf að vera ljóst hvaða leiðir eru til staðar ef til ágreinings kemur 
og báðir einstaklingar vilja geta notað fósturvísana án aðkomu hins. Í ljósi fámennis hér 
á landi þarf að gæta sérstakrar varúðar varðandi fósturvísagjöf, þar með talið kynfrumur 
sem notaðar eru, sé rekjanleg (opin) þar sem um er að ræða börn/einstaklinga í ólíkum 
fjölskyldum sem deila erfðaefni eins og um alsystkini væri að ræða sem gæti haft áhrif 
á heilbrigði mögulegra barna þeirra. Það er því enn mikilvægara að hafa allar 
kynfrumugjafir rekjanlegar (opnar) og vert að huga að því af hverju frumvarpið gangi 
ekki alla leið og leggi til að hætt verði með órekjanlegar (lokaðar) kynfrumugjafir. Það 

Borgartún 6, 105 Reykjavík - Sími: 595 5151 - felagsradgjof@felagsradgjof.is - www.felagsradgjof.is - Kt. 430775-0229

mailto:nefndasvi%25c3%25b0@althingi.is
https://www.althingi.is/lagas/151c/1974065.html
https://www.althingi.is/lagas/151c/1974065.html
https://www.althingi.is/lagas/151c/1974065.html
https://www.althingi.is/lagas/151c/1974065.html
https://www.althingi.is/lagas/151c/1974065.html
mailto:felagsradgjof@felagsradgjof.is
http://www.felagsradgjof.is


hefur verið stefnan í flestum Evrópulöndum að bjóða einungis upp á rekjanlega (opna) 
gjafa. Í öllum nágrannalöndum okkar, nema í Danmörku, eru gjafar rekjanlegir (opnir). 
Enda má segja að það að hafa gjafa sem eru órekjanlegir (lokaðir) sé tímaskekkja þar 
sem áherslan hefur verið á rétt barns til að vita uppruna sinn og það er almennt ósk 
foreldra og gjafa að gjafir skuli vera rekjanlegar. Enda með almennri notkun genaprófa, 
svo sem 23me, sem hægt er að kaupa á almennum markaði, er ekki hægt að tryggja 
nafnleynd gjafa.

Félagsráðgjafafélag Íslands er tilbúið að fylgja athugasemdum sínum eftir sé þess 
óskað.

Með vinsemd og virðingu, 
f.h. Félagsráðgjafafélags Íslands
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formaður

f.h. fagdeildar félagsráðgjafa í heilbrigðisþjónustu
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