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Umsögn til velferðarnefndar Alþingis vegna frumvarps til laga 
um breytingu á lögum nr. 110/200 um lífsýnasöfn, með síðari breytingum (söfn 

heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar). Lagt fyrir Alþingi á 143 löggjafarþingi 2013-2014

íslenskerfðagreiningfagnarfrumvarpitil laga breytingu á lögum nr. 110/200 um lífsýnasöfn, 
með síðari breytingum (söfn heilbrigðisupplýsinga og leitargrunnar).

íslensk erfðagreining telur að gera þurfi eftirfarandi breytingar á frumvarpinu sem tengjast umsögn ÍE 
um frumvarp til laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði:

3.gr.

f  b. liðbætast við tvö orðsem eru undirstrikuðísetningunni: „Rannsókn á mönnum, lífsýnum og 
heilbrigðisupplýsingum þar sem beitt er vísindalegum aðferðum til að auka þekkingu á manninum, 
heilbrigði og sjúkdómum."

/ c. lið 14. bætist við n ý s e t n in g :Afleiddar upplysingar. b.m.t. tilreiknaðar arfgerðir, teljast ekki 
heilbrigðisupplvsingar."

Röksemdir: Afleiddar upplýsingar eru ekki um að persónuupplýsingar, þ.e. ekki mældar eða 
staðfestar upplýsingar um einstaklinga, heldur spár um tiltekna eiginleika.

10. gr.

d. liður: seinnisetning d. liðarfalli brott sem segir: ... „Óheimilt er að tengja saman 
heilbrigðisupplýsingar um einstaklinga úr mismunandi rannsóknum á meðan þær eru varðveittar í 
safni heilbrigðisupplýsinga."

Röksemdir: Auðvelt er að misskilja þessa setningu. í athugasemdum með frumvarpinu um 
fram að tilgangur setningarinnar sé sá að ekki megi sameina upplýsingar úr mismunandi 
rannsóknum í safni heilbrigðisupplýsinga þannig að ekki verði unnt að greina úr hvaða 
rannsóknum þær koma. Tilgangur setningarinnar eins og segir í athugasemdinni er: „að sóa 
ekki verðmætum og opna fyrir möguleika að byggja ofan á fyrri rannsóknir."

Við d. liðbætist viðþessisetning: Um samtengingu heilbrigðisupplysinga úr mismunandi 
vísindarannsóknum, meðan bær eru varðveittar í safni heilbrigðisupplysinga, fer samkvæmt upplýstu 
sambvkki sem veitt var vegna rannsóknanna og levfi vísindasiðanefndar eða siðanefnda 
heilbrigðisrannsókna.

Röksemdir: Oft(ast) er einn megintilgangur með söfnum heilbrigðisupplýsinga og mest 
gagnsemi einmitt að geta tengt þær saman. Áherslan á að vera á persónuvernd og öryggi
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upplýsinganna en ekki takmörkun á notkun þeirra.

Hvetja skal til öflunar víðtæks samþykkis þátttakenda í öllum vísindarannsóknum,. sbr, OECD 
Guideiines on Human Bíobanks and Genetic Research Databases frá 2009 (HBGRD).

Einnig er vísað í Stefnu Vísinda- og tækniráðs 2006-9, en þar segir á bls. 10:

6.3 Holiusta og heilbrigði

Vísinda- og tækniráð leggur áherslu á að:
• nýsköpun á grundvelli rannsókna í heilbrigðiskerfinu verði aukin
• nýta lífsýnasöfn og heilsufarsskrártil rannsókna ogtil að bæta þjónustu við 
sjúklinga
• hefja umræðu um mótun stefnu um varðveislu og notkun heilbrigðisgagnagrunna 
og lífsýnasafna í þágu rannsókna, heilbrigðisþjónustu og nýsköpunar

og Vegvísi um innviði til rannsókna,) bls. 4 Rannsóknainnviðir og bls. 9 b. Öflugir, traustir og 
aðgengilegir gagnagrunnar

U . gr

/ lið e.falli eftirfarandi setning brott: Ekki er heimilt að veita aðgang að heilbrigðisgögnum til 
vísindarannsókna nema fyrir liggi rannsóknaráætlun samþykkt af vísindasiðanefnd eða siðanefnd 
heilbrigðisrannsókna.

/ lið e. komiþessisetning ístaðinn: Leyfi Vísindasiðanefndar og siðanefndar heilbrigðisrannsókna 
fyrir rannsókn er forsenda og iafnframt heimild fyrir aðgangi að heilbrigðisgögnum úr 
heilbrigðisskrám, lífsvnasöfnum og söfnum heilbrigðisupplvsinga sem rannsóknin byggirá,

Röksemdir: Stefnumótun, reglur og mat Vísindasiðanefndar eiga að liggja til grundvallar 
heimild fyrir aðgangi vegna vísindarannsókna að öllum skrám með heilbrigðisupplýsingum. 
Þannig er bæði í Danmörku (Lov nr. 402 af 28. maj 2003 om et videnskabsetisk komitésystem 
og behandling af biomedicinske forskningsprojekter) og Finnlandi (Laki lááketieteellisestá 
tutkimuksesta/Lag om medicinsk forskning (9.4.1999/488), að þegar siðanefndir hafa 
samþykkt rannsókn jafngildir það sem sjálfkrafa aðgangur að öllum heilbrigiðsskrám sem hið 
opinbera og stofnanir þess halda.

I liðf. umorðist eftirfarandisetning og hljóði svo (breyting undirstrikuð): Þegar veittur er aðgangur 
að heilbrigðisupplýsingum til vísindarannsókna skulu þær afhentar án persónuauðkenna, eða tengdar 
dulkóðaðri kennitölu. Tengsl gagna við persónuauðkenni skulu vera í samræmi við reglur 
Persónuverndar.

Röksemdir: Mikilvægt er að það sé skýrt í lögunum að ekki er átt við að 
heilbrigðisupplýsingar séu gerðar ópersónugreinanlegar fyrir afhendingu ti I 
vísindarannsókna, eins og má skilja af núverandi orðalagi.

Virðingarfyllst,

Kári Stefánsson
forstjóri íslenskrar erðagreiningar


