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Umsögn Félags eldri borgara 
um frumvarp til laga um breytingu á lögum um brottnám líffæra, nr. 16/1991 (ætlað samþykki).

athugasemdir/ábendíngar varðandi ofangreint frumvarp.

FEB er í almennum atriðum sammála þeim breytingatillögum sem ffam koma í ffumvarpinu og telur það 
vera til bóta að gera ráð fyrir ætluðu samþykki, liggi ekki aðrar upplýsingar fyrir ffá hinum látna. 
Tilgangurinn er að hafa áhrif á fjölgun Iíffæragjafa en á þeim hefur verið skortur og hafa íslendingar sem 
á líffærum hafa þurft að halda vegna veikinda gjaman þurft að reiða sig á norræna líffærabanka.

Það er algjört lykilatriði að taka góðan tíma í að ffæða og upplýsa samfélagið og halda uppi vandaðri, 
faglegri og hlutlausri umræðu um hvað ætlað samþykki felur í sér. Það þarf að liggja skýrt fyrir hvar 
sjálffáðir einstaklingar geta leitað eftir nánari upplýsingum.

FEB telur það góða lausn að snúa við hlutverki Landlæknisembættisins og í stað þess að tilkynna 
embættinu um að viðkomandi vilja gefa líffæri sín, vilji viðkomandi ekki gefa líffæri sín við lífslok. Hér 
þurfa einnig að liggja fyrir aðgengilegar upplýsingar fyrir almenning.

FEB telur, eins og ffam kemur í ffumvarpi, að ekki sé hægt að fara gegn vilja nánustu ættingja e f að þeir 
eru andsnúnir líffæragjöf hins látna þó ekki liggi fyrir upplýsingar um annað ífá hinum látna. Slíkt gæti 
valdið óþarfa óánægju og haft öfug áhrif á tilgang laganna (ffumvarpsins).

FEB telur það vera mjög mikilvægt að hafa lögin einfold og skýr þannig að ekki sé hætta á mistúlkun og 
“að einstaklingar geti sjálfir tekið upplýsta afstöðu til gjafar líffæra eða líffæns efhis úr eigin líkama að 
sér látnum.”

Að lokum er tekið undir með flutningsmönnum ffumvarpsins að ný lög ein og sér er ekki nóg til að 
tilganginum um fjölgun líffæragjafa sé náð. Það þarf aukið fjármagn í fræðslu og upplýsingar, aukið 
fjármagn til Landlæknisembættisins til að taka við auknum og vandasömum verkefhum sem og til 
Landspítala og Sjúkrahússins á Akureyri.

Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni (FEB) vill þakka fyrir að fá tækifæri til að koma með


