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Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af barselsloven 

(ekstra orlov til trillingeforældre) 

 

Børns Vilkår takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. forslag til lov 

om ændring af barselsloven. 

 

Børns Vilkår finder det som udgangspunkt positivt, at der med lovforslaget fo-

reslås en særlig ret til 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge til forældre, 

der får tre eller flere børn ved samme fødsel, så forældrene har mulighed for 

at afholde en del af orloven sammen, mens børnene er små, og hvor omsor-

gen for børnene er særligt krævende. 

 

Det er imidlertid Børns Vilkårs opfattelse, at forældre, der får to børn ved 

samme fødsel, har mange af de samme udfordringer som forældre, der får tre 

eller flere børn ved samme fødsel.  

 

Undersøgelser viser, at tvillingegraviditet generelt er forbundet med en øget 

risiko for hæmmet vækst hos fostrene samt for tidlig fødsel og kejsersnitsfød-

sel, hvilket i mange tilfælde kan lede til svære komplikationer og hospitalsind-

læggelser i børnenes første levemåneder.  

 

Hertil er der en øget forekomst af efterfødselskomplikationer og belastnings-

reaktioner for moren som f.eks. stressreaktioner og fødselsdepressioner, hvil-

ket kan gøre det vanskeligt for forældrene at løfte omsorgsopgaven for to 

spædbørn.  

 

Det er endvidere Børns Vilkårs opfattelse, at det også for mange tvillingeforæl-

dre, der ikke er ramt af svære efterfødselskomplikationer, kan være meget 

vanskeligt at løfte omsorgsopgaven for to spædbørn, da selv mindre kompli-

kationer som f.eks. amme- eller søvnvanskeligheder kan være særledes udfor-

drende og ressourcekrævende.  
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Det kan i værste fald have den konsekvens, at tvillingebørnene ikke får den 

nødvendige omsorg og kontakt i deres første leveår, hvilket er en hindring for 

børnenes trygge tilknytning, der kan medføre en øget risiko for psykiske pro-

blemer og psykiske lidelser senere i livet.  

 

Det er på den baggrund Børns Vilkårs klare opfattelse, at det for tvillingeforæl-

dre – på samme vis som for trillinge- og firlingeforældre – er vanskeligt for én 

af forældrene at passe to spædbørn alene i den første tid efter fødslen, og 

samtidig sikre barnet den helt nødvendige omsorg og kontakt. 

 

Børns Vilkår anbefaler på den baggrund, at lovforslaget tillige bør om-

fatte forældre, der får to børn ved samme fødsel, så denne forældre-

gruppe ligeledes har mulighed for at afholde en del af orloven sammen, 

mens børnene er små, og hvor omsorgen for børnene er særligt kræ-

vende. 

 

I er velkomne til at kontakte jurist Victor Christoffersen på vich@bornsvilkar.dk, 

hvis I har spørgsmål til ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Kjeldahl, direktør  

 


