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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um ætlað samþykki við líffæragjafír. 
Þingskjal 730 - 476 mál.

Hjartaheill fagnar fyrirætlars löggjafarsamkomunnar að fela velferðarráðherra að láta semja 
frumvarp sem gerir ráð fyrir /;ætluðu samþykki" við líffæragjafir í stað „ætlaðar neitunar", 
þannig að látinn einstaklingur verði sjálfkrafa líffæragjafi nema hinn látni hafi látið í Ijós vilja 
hins gagnstæða.

Slík löggjöf sem stefnt er að er í raun forsenda þess að unnt sé að nýta líffæri látinna 
einstaklinga í þágu annarra. Hjartaheill telur að jafnvel að ganga þurfi lengra þá þannig að ef 
aðstandendur neiti líffæragjöf þá verði ekki tekið tillit til slíkra beiðni nema þá því aðeins að fyrir 
liggji skráð afdráttarlaus afstaða hins látna þar sem brottnám líffæra er ekki heimil að honum 
látnum.

Líffæragjafir eru viðkvæmt málefni sem eðli málssins samkvæmt getur falið í sér ýmis 
siðferðisleg álitamál, s.s. trúarlegs eðlis. Við slíkar aðstæður er hægt með einföldum hætti að 
bjóða upp á skráningu þar sem einstakíingar hafni líffæragjöf að sér gengnum eins og í reynd 
löggjöfin mun væntanlega verða úr garði gerð.

Fyrir liggur að flutningsmenn leggja til að ekki sé gengið lengra en það að ættingjar geti í reynd 
neitað um líffæragjöf. Hjartaheill telur að hér sé í reynd um ákveðna þversögn að ræða með 
vísan til tilgang laganna. Fyrir liggur að biðllsti er langur eftir líffærum og við andlát einstaklinga 
þarf að bregðast skjótt víð ef líffæri eiga að verða virkjuð í þágu sjúklinga með sem besta 
árangri. Hið mögulega ætluð neitun ættingja sem aldrei er fyrirfram hægt að gera sér grein fyrir 
getur haft mikil áhrif á allt ferlið og um leið skil á milli lífs og dauða, þar sem sjúklingar bíða eftir 
líffærum, þar sem jafnvel mínutur geta skipt máli.

Hafa ber jafnframt í huga að við andlát eru ættingjar oft í andlegu og sálfélagslegu uppnámi og 
skapar það óþægindi fyrir heilbrigðisstéttina að ryðjast inn í sorgarferlið með óviðurkvæmi- 
egum hætti og óska eftir afstöðu þeirra um brottnám líffæra úr ættingja við slíkar aðstæður.
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Því verður neyðarrétturinn að skapa þær aðstæður að hægt sé að bjarga mannslífum með 
líffæragjöfum og einungis fyrirfram afstaða hinna látnu geta komið í veg fyrir brottnám líffæra.

Fyrir liggur að það er brýnt að fjölga líffæragjöfum hérlendis og telur Hjartaheill að fyrirfram 
/;ætlað samþykki" hjálpi til við það. Með því að fela Landlæknisembættinu kynningu á 
löggjöfinni þar sem gengið er „alla leið" líkt og gert er í Austurríki og Belgíu með fyrirfram 
„ætlað samþykki" er hægt á íslandi þar sem eru kjöraðstæður í fámenninu að skapa ákveðna 
samstöðu um líffæragjafir.
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