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Høringssvar til udkast til lov om ændring af barselsloven
Forældre og Fødsel takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til lov om ændring af
barselsloven.
Vi bifalder forslaget, intentionen bag og bakker op om ændringen. Dog mener vi, at forslaget bør
udvides til også at gælde for tvillingefamilier, som står i mange af de samme udfordringer, som forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel.
Derfor foreslår vi følgende ændring af lovteksten (ændringen er fremhævet med fed markering):
1. Efter § 14 indsættes:
»§ 14 a. Forældre, der får to eller flere børn ved samme fødsel, har ret til ekstra fravær i 26 uger
tilsammen.
Stk. 2. Fraværet efter stk. 1 skal holdes inden 18 måneder efter fødslen.
Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om administrationen efter bestemmelsen.«
I Beskæftigelsesministeriets overvejelser om den foreslåede ordning lægges der vægt på:
- At det særlige for trillinge- eller firlingeforældre er, at det er vanskeligt for én forælder at passe
alle børnene alene i perioden efter fødslen, mens de er små, hvorfor der et behov for, at
forældrene kan holde mere orlov samtidigt.
- At trillinger og firlinger har større risiko for at blive født for tidligt med de komplikationer, det
indebærer.
- At både de gældende og de kommende orlovsregler betyder, at forældrene, hvis de holder
en stor del af orloven sammen, vil have opbrugt retten til barselsdagpenge efter ca. et halvt
år.
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At hensigten med forslaget er at give forældrene mulighed for at holde en større del af orloven
sammen, mens børnene er små, og hvor omsorgen for børnene er særligt krævende.

Forældre og Fødsels bemærkninger til ovenstående
Alle argumenter ovenfor gør sig også gældende for tvillingeforældre.
Vi mener derfor, at det bør være en politisk prioritet at forbedre orlovsvilkårene for alle flerfoldsforældre, herunder tvillingeforældre.
Tvillinger har, ligesom trillinger og flerlinger bestående af flere end 3 børn, ligeledes større risiko for
at blive født for tidligt og for at der opstår komplikationer både tidligt og senere i livet. Forskning 1
viser eksempelvis, at tvillinger i sammenligning med enlinger har:
- 4 gange større risiko for at blive født for tidligt
- 7 gange højere risiko for lav fødselsvægt (under 2.500 gram)
- halvt så meget tid med verbal interaktion med forældrene mens de er spæde
- 75 % mindre legetid med deres forældre, mens de er spæde
- 2,5 til 9 gange større risiko for at blive udsat for omsorgssvigt
At blive født som tvilling øger også risikoen for det mentale helbred senere i livet, hvor dansk registerforskning2 viser, at:
- 28 % flere tvillinger får en skizofrenidiagnose
- tvillinger har en forøget risiko for psykiatriske lidelser generelt
Tvillingeforældre har desuden en øget risiko for efterfødselsreaktioner og negativ påvirkning af deres
mentale helbred3. Eksempelvis har forældre til tvillinger i sammenligning med forældre til enlinger:
- 5 gange forøget risiko for angst blandt mødre
- 4 gange forøget risiko for stresssymptomer
- 3 gange forøget risiko for fødselsdepression
- 5 gange forøget risiko svær fødselsdepression
Ligebehandling
Forældre og Fødsel mener, at det vil være et udtryk for negativ forskelsbehandling af tvillingeforældre, såfremt den foreslåede ændring alene indføres for forældre, der får tre eller flere børn ved
samme fødsel
Varslingsfrister
- Der foreslås at varslingsfristen til arbejdsgiver om udnyttelse af fraværsretten på ekstra 26
uger skal være på 6 uger efter fødslen.

Tabel 1. Tvillingers tidlige udviklingsramme – peri- og postnatale risici sammenlignet med
enlinger fra http://www.tvillinger.info/wp-content/uploads/2012/03/Kommunale-tilbud-til-flerlingefamilier-i-Danmark-af-Helle-Birkholm-Buch.pdf side 8-9.
2
U Kläning, P B Mortensen, K O Kyvik: Increased occurrence of schizophrenia and other psychiatric illnesses among twins
3
Ibid.
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I teksten anerkendes det, at der efter flerfoldsfødsler kan opstå komplikationer, ligesom det beskrives, at der ”tages højde for at et eller flere af børnene kan være indlagt i forbindelse med fødslen,
hvilket kan udsætte tidspunktet for orlovens afholdelse”.
Set i lyset af disse uforudsigelige forløb og komplikationer, hvor den forøgede risiko dog er velkendt,
er 6 uger efter fødslen en kort frist for flerfoldsforældrene at skulle varsle deres arbejdsgiver om
udnyttelse af den ekstra fraværsret.
I Forældre og Fødsel mener vi, at varslingsperioden bør forlænges, og følge de nuværende regler
for varsling, som er 8 uger efter fødslen, ligesom at der bør indføres en mulighed for at varsle ændringer i afholdelsen med fx 4 uger før afholdelse eller maksimalt 8 uger før, som ved afholdelse af
udskudt fraværsret jf. ændringerne i barselsloven i forbindelse med indførelse af øremærket orlov.
Selv efter en komplikationsfri graviditet og fødsel med et enkelt barn er det oftest først i løbet af de
første par måneder, at man begynder at finde en hverdag. Så med anerkendelsen af, at der er brug
for udvidet barsel for disse forældre, virker det paradoksalt at man samtidig forventer at de får en
hverdag i gang lige så hurtigt som ved forældre med et barn efter fødslen.
Vi bifalder det gode forslag, som vil have gode effekter på familiernes trivsel, flerlingernes opvækstvilkår og for samfundsøkonomien. Vi håber at I vil sørge for at det vil komme alle flerlingefamilier i
Danmark til gavn - ved også at inkludere tvillingeforældre.

Med venlig hilsen

Mie Ryborg-Larsen
Formand
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