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Umsögn íslenskrar erfðagreinngar til velferðarnefndar Alþingis 
vegna frumvarps til laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. 

Lagt fyrir Alþingi á 143 löggjafarþingi 2013-2014

íslensk erfðagreining fagnar frumvarpi til laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og markmiði 
laganna um að stuðla skuli að vönduðum vísindarannsóknum á heilbrigðissviði og tryggja hagsmuni 
þátttakenda.

íslensk erfðagreining telur þó nauðsynleg að gera nokkrar breytingar á frumvarpinu til að lögin nái 
markmiði sínu. Einkum þarf að breyta ákvæðum sem setja óeðlilegar hömlur á aðgang að gögnum til 
vísindarannsókna og þrengja að tækifærum til rannsókna í samanburði við það sem er í öðrum 
löndum. Þá þarf að leggja áherslu á örugga langtímavarðveislu gagna í stað eyðingar þeirra við 
rannsóknarlok. Það er einnig í samræmi við alþjóðlegar leiðbeiningar

íslensk erfðagreining telur að gera þurfi eftirfarandi breytingar á frumvarpinu:

Nauðsynlegar breytingar á þessu frumvarpi:

3. gr. Skilgreiningar.

í 1. Vísindarannsókn á heilbrigðissviði

Við bætist það sem undirstrikað í setningunni: Rannsókn á mönnum, lífsýnum og 
heilbrigðisupplýsingum þar sem beitt er vísindalegum aðferðum til að auka þekkingu 
á manninum, heilbrigði og sjúkdómum.

4. Heilbrigðisupplýsingar:

Sjúkraskrárupplýsingar, upplýsingar og gögn úr lífsýnasöfnum og söfnum 
heilbrigðisupplýsinga og aðrar upplýsingar um sjúkrasögu og heilsuhagi.

Við bætist þessi setning: Afleiddar upplvsingar, b.m.t. tilreiknaðar arfgerðir, teliast 
ekki heilbrigðisupplvsingar.
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Röksemdir: Afleiddar upplýsingar eru ekki um að persónuupplýsingar, þ.e. 
ekki mældar eða staðfestar upplýsingar um einstaklinga, heldur spár um
t i l t o l / m  o i r r i n l o i l / ' i  
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5. gr. Kröfur um skipulag vísindarannsókna.
Fyrri málsgrein breytist þannig að í stað orðsins „hagsmunatengslum" í lok setningarinnar 
komi orðið fjármögnun.

Setningin verður þá þannig: „Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði skulu byggjast á 
rannsóknaráætlun þar sem gerð er grein fyrir rannsókninni, ábyrgðarmanni hennar og 
fjármögnun."

Röksemdir: Það er óljóst hvað átt er við með hagsmunatengslum hér. Það er venja í 
vísindarannsóknum að gera grein fyrir mögulegum hagsmunatengslum við birtingu 
niðurstaðna og reyndar krafa allra vísindatímarita. Mikilvægt er að fjármögnun 
rannsókna sé tryggð áður en lagt er af stað, og að það sé Ijóst hver fjármagnar hana. í 
því þurfa ekki að felast hagsmunatengsl.

í athugasemdum í frumvarpsinu stendur: „Gera þarf grein fyrir hagsmunatengslum í 
rannsóknaráætlun, einkum fjármögnun rannsóknar".

7. gr. Varðveisla heilbrigðisgagna.

Á eftir 1 mgr. bætist viðsetningin: Vísindasiðanefnd geturveitt levfi fyrir framtíðarvarðveislu 
heilbrigðisgagna sem var aflað til gagnarannsókna eða urðu til við framkvæmd rannsókna 
fvrir gildistöku bessara laga, bótt ekki hafi verið gert ráð fyrir bví í upphaflegri 
rannsóknaráætlun.

/ 2. mgr. bætist viðþaðsem er undirstrikað ísetningunni: Um varðveislu heilbrigðisgagna, 
sem aflað er til vísindarannsóknar á mönnum eða verða til við framkvæmd hennar, fer 
samkvæmt samþykki sem veitt var vegna rannsóknar, og leyfi vísindasiðanefndar eða 
siðanefnda heilbrigðisrannsókna. Ef varðveita á heilbrigðisupplýsingar til frambúðar skulu 
þær varðveittar í safni heilbrigðisupplýsinga og lífsýni í lífsýnasafni.

/ 3. mgr. falli eftirfarandisetning brott: 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 frumvarpsins við 
3. mgr. 7. gr. kemur 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." 

í 3. mgr. bætist viðþessisetning: Um samtengingu heilbrigðisupplýsinga úr mismunandi 
vísindarannsóknum, meðan bær eru varðveittar í safni heilbrigðisupplysinga, fer samkvæmt



upplýstu sambvkki sem veitt var vegna rannsóknanna og leyfi vísindasiðanefndar eða 
siðanefnda heilbrigðisrannsókna.

Röksemdir: Oft(ast) ereinn megintilgangur með söfnum heilbrigðisupplýsinga og 
mest gagnsemi einmitt að geta tengt þær saman. Áherslan á að vera á persónuvernd 
og öryggi upplýsinganna en ekki takmörkun á notkun þeirra.
Hvetja skal til öflunar víðtæks samþykkis þátttakenda í öllum vísindarannsóknum, sbr. 
OECD Guidelines on Human Biobanks 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 Hollusta og heilbrigði
Vísinda- og tækniráð leggur áherslu á að:
• nýsköpun á grundvelli rannsókna í heilbrigðiskerfinu verði aukin
• nýta lífsýnasöfn og heilsufarsskrártil rannsókna og til að bæta þjónustu við 
sjúklinga
• hefja umræðu um mótun stefnu um varðveislu og notkun 
heilbrigðisgagnagrunna og
lífsýnasafna í þágu rannsókna, heilbrigðisþjónustu og nýsköpunar

og í Vegvísi um innviði til rannsókna,), en þar segir 
á bls. 4 Rannsóknainnviðir

d. Gagnagrunnar af ýmsu tagi og lýsigagnagrunnar (e. meta-databases), t.d. 
gagnagrunnar um náttúru, náttúruauðlindir, veður, kort, 
heilbrigðisupplýsingar, félags-, menningar- og efnahagslega þætti, bókakost 
og tímaritsgreinar. Tímaritagrunnar í lands- eða háskólaaðgangi eru í þessum 
flokki, svo og lífsýnasöfn sem eru oftast tengd gagnagrunnum. Tryggja þarf 
varðveislu gagnanna og aðgengi að þeim í samræmi við eðli þeirra. 

og á bls. 9 b. Öflugir, traustir og aðgengilegir gagnagrunnar
Hundruðir gagnagrunna eru til hér á landi á ýmsum sviðum vísinda, sumir 
með mjög ríkulegum gögnum, og felast þar mikil verðmæti til rannsókna. 
Aðeins hluti þeirra hefur verið kortlagður (sjá viðauka IV). Mikilvægt er að 
samræma eða samhæfa ósamstæða gagnagrunna til að auðvelda aðgengi og 
auka notkun. Brýnt er að tryggja uppbyggingu og vörslu þeirra til framtíðar og 
opið aðgengi. Skipulögð uppsetning gagna í gagnagrunni, bættur aðgangur að 
gögnum og samkeyrsla gagnagrunna gefur mikil tækifæri. Til að gagnagrunnar 
nýtist til fulls í samvinnuumhverfi þarf að huga vel að öryggi, 
aðgangsheimildum, siðferði og tæknilegum útfærslum, og tryggja fjármagn til 
uppfærslu, reksturs og viðhalds gagnagrunna. Mikilvægt er að leysa ýmis 
pólitísk, stjórnunarleg og lögfræðileg álitamál. Þetta er viðamikið verkefni en 
stutt á veg komið og í því felast mikil verðmæti.
Verkefnið „Framtíðarskipan gagnagrunna á íslandi" sem hefur það markmið 
að tryggja uppbyggingu og vörslu gagnagrunna á íslandi á stafrænu formi og 
gera þá aðgengilega til almennrar notkunar og rannsókna er hluti af stefnu 
ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið íforsvari menntamálaráðuneytis.

5. mgr. breytist og orðist þannig: Hafi heilbrigðisgögnum verið safnað til notkunar í 
afmarkaðri vísindarannsókn á mönnum og bátttakendur ekki veitt sambvkki fyrir varðveislu til 
notkunar í síðari rannsóknum skv. 19. gr. skulu bau geymd á kóðuðu formi eftir að rannsókn 
lykur. Gögn sem skylt er að varðveita samkvæmt lögum um Þióðskialasafn eða öðrum lögum
skulu jafnframt afhent bartil bærum aðilum.



Röksemdir: Áherslan á að vera á persónuvernd og öryggi upplýsinganna en ekki 
eyðingu þeirra, sbr. OECD Guidelines HBGRD. Mikilvægi og notagildi gagnasöfnunar 
kemur oft í Ijós síðar, og oft hefur ómældum tilkostnaði verið varið í söfnun og 
varðveislu. Vísað er í Stefnu Vísinda- og tækniráðs 2006-9 ( bls. 10) og í Vegvísi um 
innviði til rannsókna (bls. 4 og 9).

8. gr. Flutningur heilbrigðisgagna úr landi.

Greinin verði umorðuð og lesist svo: Flutningur lífsýna og heilbrigðisupplysinga úr landi, til 
notkunar í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði er háður leyfi Vísindasiðanefndar og 
Persónuvendar og skal einungis heimilaður í vel skilgreindum og afmörkuðum tilgangi. 
samkvæmt reglum sem Vísindasiðanefnd setur. Tryggt skal að ákvæðum laga um 
persónuvernd og meðferð persónuupplysinga varðandi nafnlevnd sé fylgt, gögnum og afgangi 
lífsýna erlendis sé evtt eða skilað að lokinni rannsókn.

9. gr. Vísindasiðanefnd.

í stað orðanna „tveir eftir tilnefningu landlæknis" komi „tveir eftir tilnefningu læknadeildar 
Háskóla íslands"

Röksemdir: Landlæknir er eftirlitsaðili með réttindum sjúklinga og óeðlilegt að hann 
tilnefni fulltrúa í nefndina, og verði þannig óbeint aðili að ákvörðunum 
Vísindasiðanefndar.

Hjá Læknadeild Háskóla íslands er mesta þekkingin og reynslan af vísindarannsóknum 
á heilbrigðissviði, en áherslu á hvort tveggja vantar í forsendur tilnefninga eins og er í 
frumvarpinu.

Lagt er til að síðusta setningin sé umorðuð og hljóði svo (viðbætur eru undirstirkaðar):
Þess skal gætt að innan nefndarinnar séu aðilar með sérþekkingu og revnslu á sviði rannsókna 
og aðferðafræði heilbrigðisvísinda, siðfræði, lögfræði og persónuverndar.

10. gr. Hlutverk vísindasiðanefndar.

Lagt er til að við bætisst nýjar málsgreinar svohljóðandi:

3a. Vísindasiðanefnd setur reglur sem varða framkvæmd bessara laga.

3b. Vísindasiðanefnd skal móta stefnu í vísindasiðfræði rannsókna á heilbrigðissvið á íslandi 
með hliðsjón af bróun á Norðurlöndunum og albióðavettvangi.

Röksemdir: Það er mikilvægt að styrkja stefnumótandi hlutverk vísindasiðanefndar

11. gr. Siðanefndir heilbrigðisrannsókna.

Við bætist ný málsgrein (2a) svohljóðandi:

Siðanefnd heilbrigðisrannsókna skal fylgja stefnu vísindasiðanefndar, reglum og viðmiðum 
sem hún hefur sett.



Röksemdir: Það er mikilvægt að styrkja stefnumótandi hlutverk vísindasiðanefndar

12. gr. Leyfi vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna.

Við bætist ný máisgrein (2a) svohljóðandi: Levfi Vísindasiðanefndar og siðanefndar 
heilbrigðisrannsókna fyrir rannsókn er forsenda og iafnframt heimild fyrir aðgangi að 
upplvsingum úröllum heilbrigðisskrám, lífsýnasöfnum og söfnum heilbrigðisupplýsinga sem 
rannsóknin byggir á, svo og notkun kynfrumna og fósturvísa manna. enda sé notkun gagna og 
lífsýna í samræmi við lög sem um bau gilda.

Röksemdir: Stefnumótun, reglur og mat Vísindasiðanefndar á 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 laáketieteellisestá 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.

5/a einnig Leaislation on Biotechnoloav in the Nordic Countries -  An overview, 2006:

Enn er vísað er í Stefnu Vísinda- og tækniráðs 2006-9 ( bls. 10) og í Vegvísi um innviði 
til rannsókna (bls. 4 og 9), um að nýtingu gagna til rannsókna.

12 mgr. bætist þaðsem er undirstrikað: Ekki er heimilt að gera meiri háttar breytingar á 
rannsókn á mönnum nema þær hafi áður hlotið leyfi vísindasiðanefndar eða þeirrar 
siðanefndar heilbrigðisrannsókna sem samþykkti upphaflega rannsóknaráætlun, sbr. 15. 
grein.
3. mgr. breytist tilsamræmis og hljóði svo: Vísindasiðanefnd skal setia reglur um hvers 
konar brevtingar og viðbætur séu einungis tilkynningarskyldar til vísindasiðanefndar eða 
siðanefndar heilbrigðisrannsókna samkvæmt reglum sem vísindasiðanefnd setur.

13. gr. Umfjöllun Persónuverndar.

Fyrstu 2 mgr. falli brott, en í  staðinn komi svohljóðandi málsgrein:

Ábyrgðarmaður rannsóknar skal tilkynna vinnslu persónuupplýsinga og aðgang að gögnum úr 
sjúkraská í tenglsum við vísindarannsóknir á mönnum til Persónuverndar, og sækia um levfi 
fyrir flutningi lífsvna og/eða heilbrigðisupplvsinga úr landi ef við á, í samræmi við lög um 
persónuvernd og meðferð persónuupplvsinga.

Röksemdir: Það ætti að vera sjálfgefið að Vísindasiðanefnd veitir ekki leyfi fyrir 
rannsóknum ef hún telur að fyrirhuguð vinnsla persónuupplýsinga brjóti í bága við lög 
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, eða uppfylli ekki reglur sem 
Persónuvernd hefursett.



Nauðsynlegt er breyta lögum um réttingi sjúklinga og gera aðgang að sjúkraskrá 
tilkynningarskyldan eins og Persónuvend hefur lagt til, en ekki leyfisskyldan eins og 
nú e r . Flutningur gagna úr landi skal áfram að lúta leyfi bæði Vísindasiðanefndar og 
Persónuverndar. Sjá einnig umsögn Persónuvendar: Umsöen um frumvarp til laga um 
brevtingu á lögum nr. 55/2009 um siúkraskrár, frá 29.10.2013, en þar segir: „Þá benti 
Persónuvernd á að tilefni kynni að vera til að endurskoða einnig reglur um aðgang að 
sjúkraskrám vegna vísindarannsókna en samkvæmt 3. mgr. 15. gr. laga nr. 74/1997 
um réttindi sjúklinga er sá aðgangur háður leyfi Persónuverndar. í umsögninni kemur 
fram að það kynni að einfalda stjórnsýslu að nægilegt væri að tilkynna umræddan 
aðgang til Persónuverndar, en stofnunin setti reglur um það hvernig öryggis við 
meðferð rannsakenda á gögnum úr sjúkraskrám skyldi gætt.

14. gr. Málsmeðferð og kæruheimildir.

ísíðust mgr. bætist viðþaðsem er undirstrikað: Heimilt er að kæra stiórnsvslu við 
ákvarðanirvísindasiðanefndartil ráðherra. Mat vísindasiðanefndar skv. 2. málsl. 1. mgr. 12. 
gr. sætir ekki endurskoðun ráðherra.

16. gr. Söfnun, notkun og afhending heilbrigðisgagna til visindarannsókna. 

ífyrstu mgr. bætist viðílokin: „ ,  sbr. 12. grein".

Þá bætist við ný mgr. (2), svohljóðandi: Einstökum skráarhöldurum og stofnunum er 
óheimilt að setia reglur sem brengja eða ganga gegn reglum Vísindasiðanefndar og 
siðanefndar heilbrigðisrannsókna. Þeim er einnig óheimilt að takmarka aðgang að gögnum 
sem Vísindasiðanefnd og siðanefndir heilbrigðisrannsókna. hafa heimilað notkun á til 
vísindarannsókna á mönnum.

Röksemdir: Stefnumótun, reglur og mat Vísindasiðanefndar á 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.

Sjá einnig Leaislation on Biotechnoloav in the Nordic Countries -  An overview, 2006:

Enn er vísað er í Stefnu Vísinda- og tækniráðs 2006-9 ( bls. 10) og í Vegvísi um innviði 
til rannsókna (bls. 4 og 9), um að nýtingu gagna til rannsókna..

18. gr. Samþykki þátttakenda.

ífyrstu mgr. bætist viðílokin (undirstrikað) „ , . b.m.t. rannsókna á lífsvnum og efnum 
unnum úr beim, svo sem erfðaefni. Ættrakningar og afleiddar eða áætlaðar upplýsingar. svo 
sem tilreiknaðar arfgerðir, teliast ekki persónuupplýsingar".

I síðustu mgr. falli brott: „að fenginni umsögn Persónuverndar" og „en um vinnslu 
persónuupplýsinga fersamkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga."



19. gr. Víðtækt samþykki fyrir varðveislu gagna til notkunar í  siðari rannsóknum.

ífyrstu mgr. falli brott: „ nánartilgreindum"

Röksemdir: það er þýðingarlaust að tala um nánarskilgreindarframtíðarrannsóknir, 
enda veit enginn sem veit hverjar þær verða, og einmitt þess vegna sem samþykkið er 
víðtækt. Hver framtíðarrannsókn fær umfjöllun og samþykki 
vísindasiðanefndar/siðanefndar áður en hún hefst.

2. mgr umorðist og verðisvohljóðandi: Þátttakendur sem gefið hafa víðtækt sambvkki skv. 1. 
mgr. skulu hafa aðgang að upplysingum að hvaða rannsóknum er unnið á vegum viðkomandi 
ábyrgðarmanns eða stofnunar/fyrirtækis.

Röksemdir: 2. mgr. er illmögulegri að framkvæma eins og hún er í frumvarpinu. 
Rannsakendur geta ekki, í mörgum tilfallum, fundið slíkar upplýsingar um einstaklinga 
þegar unnið er með dulkóðaðar upplýsingar. Það gæti orðið mikið álag á 
Persónuvernd ef uppfylla ætti ákvæðk 2. mgr. eins og hún er orðuð í frumvarpinu.

21. gr. Afturköllun samþykkis.

Við2. mgr bætist þaðsem er undirstrikað: Sé samþykki afturkallað skal hætta rannsókn á 
lífsýnum eða heilbrigðisupplýsingum viðkomandi þátttakanda. Þátttakendur geta krafist þess 
að lífsýnum og heilbrigðisupplýsingum um sig þá sé eytt, eða tenging kóða við bá afmáð.

Röksemdir: Aftenging kóða sem tengir lífssýni og upplýsingar við einstaklinga felur í 
sér að hvort tveggja verður ekki notað til frekari rannsókna, og jafngildir þannig 
eyðingu gagnanna.

26. gr. Meginregla um notkun heilbrigðisgagna.

Síðasta setning í 1. mgr breytist og hljóði svo: Gögnin skulu vera nægileg og viðeigandi til að 
ná tilgangi rannsóknarinnar.

Röksemdir: Áherslan á að vera á að afla sem bestra og víðtækastra gagna, og 
varðveita þau með öruggum hætti, til að hámarka líkur á árangri. Oftast er ekki hægt 
að vita fyrirfram hvað er ekki nauðsynlegt til að svara rannsóknaspurningum.

Við bætist ný mgr. (2), svohljóðandi: Heimilt erað nyta heilbrigðisgögn sem fengin hafa 
verið með upplýstu sambvkki bátttakenda til að spá fyrir um líkurfyrir hópa eða býði. bar 
með talið til að vinna faraldsfræðirannsóknir, fylgnigreiningar, ættrakningar, afleiddar 
upplýsingar, svo sem tilreiknaðar arfgerðir fyrir hópa eða einstaklinga, sem ekki tóku bátt í 
viðkomandi rannsókn.

Röksemdir: Mikilvægt erfyrirframgang vísindarannsókna að lögin kveði á um nýtingu 
gagna vegna slíkra rannsókna.

27. gr. Aðgangur að heilbrigðisgögnum.

Úr2. mgr. falli brott: Aðgangur er háður samþykki ábyrgðaraðila gagnanna



Röksemdir: Röksemdir: Stefnumótun, reglur og mat Vísindasiðanefndar á að liggja til 
grundvallar heimild fyrir aðgangi vegna vísindarannsókna að öllum skrám með
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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.

Sjá einnig Leaislation on Biotechnoloav in the Nordic Countries -A n  overview, 2006:

Enn er vísað er í Stefnu Vísinda- og tækniráðs 2006-9 ( bls. 10) og í Vegvísi um innviði 
til rannsókna (bls. 4 og 9), um að nýtingu gagna til rannsókna.

Aftast í 3. mgr. bætist við (undirstrikað): „ . eða í skrá viðkomandi stofnunar um aðgang og 
afhendingu gagna vegna vísindarannsókna/'

Aftast í 5. mgr. bætist við (undirstrikað): „Einstökum skráarhöldurum og stofnunum er 
óheimilt að setia reglur sem brengja eða ganga gegn reglum Vísindasiðanefndar og 
siðanefndar heilbrigðisrannsókna. Þeim er einnig óheimilt að takmarka aðgang að gögnum 
sem Vísindasiðanefnd og siðanefndir heilbrigðisrannsókna hafa heimilað notkun á til 
gagnarannsókna".

36. gr. Breyting á öðrum lögum

1. Lög nr. 74/1997, um réttindi sjúklinga, með síðari breytingum:
Við bætist:

d. 3. mgr. 15. gr. orðist svo: Aðgangur að sjúkraskrá vegna vinnslu persónuupplysinga í 
tengslum við vísindarannsókn á heilbrigðissviði skal tilkynnturtil Persónuverndar.

Röksemdir: Persónuvernd hefur veitt Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á 
lögum nr. 55/2009 um siúkraskrár. frá 29.10.2013, en þar segir: „Þá benti 
Persónuvernd á að tilefni kynni að vera til að endurskoða einnig reglur um aðgang að 
sjúkraskrám vegna vísindarannsókna en samkvæmt 3. mgr. 15. gr. laga nr. 74/1997 
um réttindi sjúklinga er sá aðgangur háður leyfi Persónuverndar. í umsögninni kemur 
fram að það kynni að einfalda stjórnsýslu að nægilegt væri að tilkynna umræddan 
aðgang til Persónuverndar, en stofnunin setti reglur um það hvernig öryggis við 
meðferð rannsakenda á gögnum úr sjúkraskrám skyldi gætt."

3. Lög nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð 

Við bætist:

b. Á eftir 35. gr. laganna kemur ný koma nýjar greinar, 35. gr. a, svohljóðandi:
a) Um levfi fyrir vísindarannsóknum á heilbrigðissviði fer samkvæmt lögum um

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.



b)-Ábvrgðarmaður rannsóknar skal tilkynna vinnslu persónuupplýsinga og aðgang að gögnum 
úr sjúkraská í tenglsum við vísindarannsóknir á mönnum til Persónuverndar, og sækja um 
íeyfi fynr flutningi iifsyna öR/cðð M eiibngðisuppiysinga ur landi cf við a.

Röksemdir: Hér þarf að breyta lögum um réttingi sjúklinga og gera aðgang að 
sjúkraskrá tilkynningarskyldan en ekki leyfisskyldan. Það er í samræmi við umsögn 
Persónuverndar: Persónuvernd hefur veitt Umsögn um frumvarp til laga um 
breytingu á lögum nr. 55/2009 um siúkraskrár, frá 29.10.2013

4. Lög nr. 41/2007, um landlækni og lýðheilsu, með síðari breytingum:

e. liður breytist og verður svohljóðandi:

8. mgr. orðast svo:
Um aðgang að persónugreinanlegum upplýsingum úr heilbrigðisskrám skv. 2. og 3. mgr. 

vegna vísindarannsókna fer skv. -k -mgr. 16 gr. og-27. gr. laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.

5. Lög nr. 55/2009, um sjúkraskrár:
IMý setning sem er undirstrikuð bætist við 17. gr. laganna og lagt er til að síðasta setningin, 

sem er yfirstrikuð, falli brott:
Um aðgang að sjúkraskrám vegna vísindarannsókna fer samkvæmt lögum um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Aðgangur að sjúkraskrá vegna vinnslu persónuupplysinga í 
tengslum við vísindarannsókn á heilbrigðissviði skal tilkynntur til Persónuverndar. Sjúklingur eða 
umboðsmaður hans getur lagt bann við því að sjúkraskrárupplýsingar hans séu varðveittar 
persónugreinanlegar í safni heilbrigðisupplýsinga til notkunar í vísindarannsóknum og skal það þá 
skráð í sjúkraskrá hans.

Röksemdir: \ samræmi við umsögn Persónuverndar: Umsögn um frumvarp til laga um 
brevtingu á lögum nr. 55/2009 um sjúkraskrár, frá 29.10.2013. Það gæti haft alvarleg áhrif á 
faraldsfræðilegar rannsóknir á íslandi ef einstaklingar geta lagt bann við að upplýsingar um þá 
séu nýttar til vísindarannsókna. Þar á áherslan að vera á persónuvernd og að þær upplýsingar 
sem er aflað séu nægilegar og viðeigandi til að ná tilgangi rannsóknarinnar.

Virðingarfyllst,

Kári Stefánsson
forstjóri íslenskrar erðagreiningar



Frumvarp til laga 

um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði .

(Lagt íyrir Alþingi á 143. löggjafarþingi 2013-2014.)

I. KAFLI 
Markmið og gildissvið.

1. gr.
Markmið.

Markmið laga þessara er að stuðla að vönduðum vísindarannsóknum á heilbrigðissviði og 
tryggja hagsmuni þátttakenda.

2. gr.
Gildissvið og yfirstjórn.

Lög þessi gilda um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Þau taka til vísindarannsókna sem 
gerðar eru hér á landi að hluta eða öllu leyti. Ákvæði IV. og V. kafla taka einvörðungu til 
rannsókna á mönnum og ákvæði VI. kafla einvörðungu til gagnarannsókna.

Um klínískar lyfjarannsóknir gilda jafnframt ákvæði lyfjalaga og reglugerða settra 
samkvæmt þeim. Um klíníska prófun lækningatækja gilda jafnframt ákvæði laga um 
lækningatæki og reglugerða settra samkvæmt þeim.

Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga gilda að svo miklu leyti sem annað 
er ekki ákveðið í lögum þessum. Um aðgang að heilbrigðisskrám sem landlæknir heldur fer 
samkvæmt lögum um landlækni og lýðheilsu. Um aðgang að lífsýnum sem varðveitt eru í 
lífsýnasöfnum fer samkvæmt lögum um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga. Um 
aðgang að upplýsingum í söfnum heilbrigðisupplýsinga fer samkvæmt lögum um lífsýnasöfn 
og söfn heilbrigðisupplýsinga. Um notkun kynfrumna og fósturvísa manna til 
stofnfrumurannsókna gilda ákvæði laga um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og 
fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna. Um þau atriði sem ekki er kveðið á um í 
fyrrgreindum lögum gilda lög þessi til fyllingar eftir því sem við á.

Ráðherra fer með framkvæmd laga þessara.

3. gr.
Skilgreiningar.

Í lögum þessum hafa eftirfarandi orð svofellda merkingu:
1. Vísindarannsókn á heilbrigðissviði: Rannsókn á mönnum, lífsýnum og 

heilbrigðisupplýsingum þar sem beitt er vísindalegum aðferðum til að auka þekkingu á 
manninum, heilbrigði og sjúkdómum.



2. Vísindarannsókn á mönnum: Rannsókn þar sem einstaklingur tekur virkan þátt í 
vísindarannsókn, svo sem með því að gangast undir rannsókn, gefa sýni eða veita upplýsingar 
vegna rannsóknarinnar.

3. Inngrip: Inngrip felur í sér líkamlega íhlutun eða íhlutun sem felur í sér áhættu fyrir 
andlega heilsu viðkomandi einstaklings.

4. Heilbrigðisupplýsingar: Sjúkraskrárupplýsingar, upplýsingar og gögn úr 
lífsýnasöfnum og söfnum heilbrigðisupplýsinga og aðrar upplýsingar um sjúkrasögu og 
heilsuhagi. Afleiddar upplýsingar, þ.m.t. tilreiknaðar arfgerðir, teljast ekki 
heilbrigðisupplýsingar.

5. Lífsýni: Lífrænt efni úr mönnum, lifandi eða látnum, sem veitt getur um þá 
líffræðilegar upplýsingar.

6. Heilbrigðisgögn: Heilbrigðisupplýsingar og lífsýni.
7. Gagnarannsókn: Rannsókn þar sem notuð eru fyrirliggjandi heilbrigðisgögn. 

Einstaklingur sem upplýsingar eða gögn stafa frá tekur ekki virkan þátt í rannsókn.
8. Persónugreinanleg heilbrigðisgögn: Heilbrigðisgögn sem fela í sér upplýsingar sem 

rekja má beint eða óbeint til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi.
9. Dulkóðun: Umbreyting orða eða talna í óskiljanlega runu af táknum svo ekki sé hægt 

að persónugreina einstaklinga.
10. Ábyrgðarmaður rannsóknar: Einstaklingur sem ber ábyrgð á framkvæmd 

rannsóknar samkvæmt rannsóknaráætlun sem samþykkt hefur verið af vísindasiðanefnd eða 
siðanefnd heilbrigðisrannsókna.

11. Safn heilbrigðisupplýsinga: Safn sem hefur fengið leyfi ráðherra til að varðveita 
heilbrigðisupplýsingar sem aflað er til vísindarannsókna eða verða til við framkvæmd þeirra.

II. KAFLI 

Kröfur um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.

4. gr.
Grundvallarkröfur.

Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði skulu byggjast á virðingu fyrir mannhelgi þátttakenda. 
Mannréttindum skal ekki fórna fyrir hagsmuni vísinda og samfélags.

Skipulag og framkvæmd vísindarannsókna á heilbrigðissviði skal vera með þeim hætti að 
siðfræðileg og vísindaleg sjónarmið séu höfð í heiðri og persónuverndar gætt.

5. gr.

Kröfur um skipulag vísindarannsókna.

Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði skulu byggjast á rannsóknaráætlun þar sem gerð er 
grein fyrir rannsókninni, ábyrgðarmanni hennar-og hagsmunatengslum fjármögnun.

Ráðherra skal setja reglugerð með nánari reglum um skipulag vísindarannsókna á 
heilbrigðissviði, þ.m.t. rannsóknaráætlun, innra eftirlit og kröfur sem gera skal til 
ábyrgðarmanns rannsóknar.



6. gr.
Þagnarskylda.

Þeir sem fá aðgang að persónugreinanlegum heilbrigðisgögnum eða öðrum 
persónuupplýsingum við framkvæmd rannsóknar eða eftirlit með rannsókn eru bundnir 
þagnarskyldu.

Þagnarskylda hindrar ekki að upplýsingar séu veittar þeim sem eiga rétt á aðgangi 
samkvæmt ákvæðum laga þessara eða annarra laga.

7. gr.
Varðveisla heilbrigðisgagna.

Eftir að rannsókn lýkur er heimilt að varðveita heilbrigðisgögn, sem aflað var til 
gagnarannsóknar eða verða til við framkvæmd hennar, til frambúðar í lífsýnasafni og safni 
heilbrigðisupplýsinga, enda sé gert ráð fyrir því í rannsóknaráætlun sem hlotið hefur leyfi 
vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna.

Vísindasiðanefnd getur veitt leyfi fyrir framtíðarvarðveislu heilbrigðisgagna sem var aflað 
til gagnarannsókna eða urðu til við framkvæmd rannsókna fyrir gildistöku þessara laga, þótt 
ekki hafi verið gert ráð fyrir því í upphaflegri rannsóknaráætlun.

Um varðveislu heilbrigðisgagna, sem aflað er til vísindarannsóknar á mönnum eða verða til 
við framkvæmd hennar, fer samkvæmt samþykki sem veitt var vegna rannsóknar og leyfi 
vísindasiðanefndar eða siðanefnda heilbrigðisrannsókna. Ef varðveita á 
heilbrigðisupplýsingar til frambúðar skulu þær varðveittar í safni heilbrigðisupplýsinga og 
lífsýni í lífsýnasafni.

Heilbrigðisupplýsingar úr hverri vísindarannsókn skulu varðveittar sérgreindar í safni 
heilbrigðisupplýsinga. Oheimilt er að tengja saman heilbrigðisupplýsingar um einstaklinga úr 
mismunandi rannsóknum á meðan þær eru varðveittar í safni heilbrigðisupplýsinga. Um 
samtengingu heilbrigðisupplýsinga úr mismunandi vísindarannsóknum, meðan þær eru 
varðveittar í safni heilbrigðisupplýsinga, fer samkvæmt upplýstu samþykki sem veitt var 
vegna rannsóknanna og leyfi vísindasiðanefndar eða siðanefnda heilbrigðisrannsókna. Um 
aðgang að upplýsingum og nýtingu þeirra fer samkvæmt lögum um lífsýnasöfn og söfn 
heilbrigðisupplýsinga.

Hafi heilbrigðisgögnum verið safnað til notkunar í afmarkaðri vísindarannsókn á mönnum 
og þátttakendur ekki veitt samþykki fyrir varðveislu til notkunar í síðari rannsóknum skv. 19. 
gr. skulu þau ekki geymd lengur en nauðsynlegt er til að framkvæma rannsóknina á kóðuðu 
formi eftir að rannsókn lýkurVísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna geta þó 
ákveðið, eftir að lokaniðurstöður hafa verið sendar nefndinni, að nauðsynleg heilbrigðisgögn 
skuli varðveitt í tiltekinn tíma sem nauðsynlegur er til að meta rannsóknina. Að þeim tíma 
loknum skal gögnunum eytt eða þau gerð ópersónugreinanleg nema skylt sé Gögn sem skylt 
er að varðveita þau samkvæmt lögum um Þjóðskjalasafn eða öðrum lögum skulu jafnframt 
afhent þar til bærum aðilum.

Um varðveislu heilbrigðisgagna, sem aflað er til klínískrar lyfjarannsóknar á mönnum eða 
verða til við framkvæmd hennar, fer samkvæmt lyfjalögum og reglugerðum settum 
samkvæmt þeim. Um varðveislu heilbrigðisgagna, sem aflað er til klínískrar prófunar 
lækningatækja eða verða til við framkvæmd hennar, fer samkvæmt lögum um lækningatæki



og reglugerðum settum samkvæmt þeim.

8. gr.
Flutningur heilbrigðisgagna úr landi.

Um flutning Flutningur lífsýna og heilbrigðisupplýsinga úr landi, til notkunar í 
vísindarannsóknum á heilbrigðissviði fer er háður leyfi Vísindasiðanefndar og 
Persónuverndar og skal einungis heimilaður í vel skilgreindum og afmörkuðum tilgangi, 
samkvæmt reglum sem Vísindasiðanefnd setur. Tryggt skal að ákvæðum laga um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga varðandi nafnleynd sé fylgt, gögnum og afgangi 
lífsýna erlendis sé eytt eða skilað að lokinni rannsókn.

III. KAFLI 
Leyfi fyrir vísindarannsóknum.

9. gr.
Vísindasiðanefnd.

Ráðherra skipar sjö manna vísindasiðanefnd til fjögurra ára í senn til að fjalla um 
vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu þess 
ráðherra sem fer með vísindamál, einn eftir tilnefningu þess ráðherra sem fer með 
mannréttindamál, tveir eftir tilnefningu landlæknis læknadeildar Háskóla Íslands og einn eftir 
tilnefningu Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Tveir skulu skipaðir af ráðherra án 
tilnefningar. Ráðherra skipar formann úr hópi aðalmanna. Nefndin velur varaformann úr hópi 
aðalmanna. Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Þess skal gætt að innan nefndarinnar 
séu aðilar með sérþekkingu og reynslu á sviði rannsókna og aðferðafræði heilbrigðisvísinda, 
siðfræði, lögfræði og persónuverndar.

10. gr.
Hlutverk vísindasiðanefndar.

Vísindasiðanefnd hefur það hlutverk að meta vísindarannsóknir á heilbrigðissviði í þeim 
tilgangi að tryggja að þær samrýmist vísindalegum og siðfræðilegum sjónarmiðum. Leiki vafi 
á því hvort um vísindarannsókn á heilbrigðissviði er að ræða sker vísindasiðanefnd úr um 
það.

Vísindasiðanefnd skal meta samstarfsverkefni, fjölþjóðlegar rannsóknir, klínískar 
lyfjarannsóknir og aðrar áætlanir um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði sem ekki falla undir 
verksvið siðanefnda heilbrigðisrannsókna skv. 11. gr.

Vísindasiðanefnd setur reglur sem varða framkvæmd þessara laga.
Vísindasiðanefnd skal móta stefnu í vísindasiðfræði rannsókna á heilbrigðissvið á Íslandi 

með hliðsjón af þróun á Norðurlöndunum og alþjóðavettvangi. Vísindasiðanefnd skal taka 
þátt í almennri og fræðilegri umræðu á vettvangi lífsiðfræði, veita ráðgjöf og birta 
leiðbeinandi álit um viðfangsefni á verksviði nefndarinnar.

Kveðið skal nánar á um verkefni vísindasiðanefndar með reglugerð, m.a. um heimild 
nefndarinnar til að setja sér starfsreglur. Ráðherra staðfestir starfsreglur vísindasiðanefndar.



Starfsreglur, sem vísindasiðanefnd setur samkvæmt heimild í lögum þessum eða 
reglugerðum sem settar eru á grundvelli laganna, gilda jafnframt um störf siðanefnda 
heilbrigðisrannsókna sem skipaðar eru á grundvelli laga þessara.

11. gr.
Siðanefndir heilbrigðisrannsókna.

Ráðherra er heimilt að setja á fót með reglugerð siðanefnd heilbrigðisrannsókna innan 
tiltekinnar heilbrigðisstofnunar að fenginni umsögn vísindasiðanefndar. Í reglugerðinni skal 
m.a. kveðið á um skipan og verkefni siðanefndar heilbrigðisrannsókna. Slík nefnd metur 
einungis vísindarannsóknir sem unnar eru innan eigin stofnunar eða í samstarfi við tengdar 
menntastofnanir.

Siðanefnd heilbrigðisrannsókna skal fylgja stefnu vísindasiðanefndar, reglum og viðmiðum 
sem hún hefur sett.

12. gr.
Leyfi vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna.

Ekki er heimilt að hefja vísindarannsókn á heilbrigðissviði nema vísindasiðanefnd eða 
siðanefnd heilbrigðisrannsókna hafi veitt leyfi fyrir rannsókninni. Vísindasiðanefnd eða 
siðanefnd heilbrigðisrannsókna skal meta rannsóknaráætlun vísindarannsóknar út frá 
sjónarmiðum vísinda, siðfræði og mannréttinda. Vísindasiðanefnd og siðanefndir 
heilbrigðisrannsókna geta bundið leyfi fyrir rannsókn ákveðnum skilyrðum.

Leyfi Vísindasiðanefndar og siðanefndar heilbrigðisrannsókna fyrir rannsókn er forsenda 
og jafnframt heimild fyrir aðgangi að upplýsingum úr öllum heilbrigðisskrám, lífsýnasöfnum 
og söfnum heilbrigðisupplýsinga sem rannsóknin byggir á, svo og notkun kynfrumna og 
fósturvísa manna, enda sé notkun gagna og lífsýna í samræmi við lög sem um þau gilda.

Ekki er heimilt að gera meiri háttar breytingar á rannsókn á mönnum nema þær hafi áður 
hlotið leyfi vísindasiðanefndar eða þeirrar siðanefndar heilbrigðisrannsókna sem samþykkti 
upphaflega rannsóknaráætlun, sbr. 15. grein.

Vísindasiðanefnd er heimilt að ákveða að skal setja reglur um hvers konar minni háttar 
breytingar og viðbætur séu einungis tilkynningarskyldar til vísindasiðanefndar eða 
siðanefndar heilbrigðisrannsókna samkvæmt reglum sem vísindasiðanefnd setur.

13. gr.
Umfjöllun Persónuverndar.

Ábyrgðarmaður rannsóknar skal tilkynna vinnslu persónuupplýsinga og aðgang að gögnum 
úr sjúkraská í tenglsum við vísindarannsóknir á mönnum til Persónuverndar, og sækja um 
leyfi fyrir flutningi lífsýna og/eða heilbrigðisupplýsinga úr landi ef við á, í samræmi við lög 
um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.Vísindasiðanefnd og siðanefndir 
heilbrigðisrannsókna skulu senda Persónuvernd yfirlit yfir umsóknir um leyfi til 
vísindarannsókna Það skal gert svo fljótt sem verða má. Í yfirliti skal tilgreina umsækjendur 
og lýsa þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem fara muni fram í þágu viðkomandi rannsókna.



Að fengnu yfirliti skv. 1. mgr. ákveður Persónuverndhvort hún taki málið til frekari 
meðferðar. Vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna er heimilt að gefa út leyfi 
að liðnum tíu virkum dögum frá því að yfirlit berst Persónuvernd nema stofnunin hafi innan 
þess frests gert viðkomandi nefnd viðvart um annað. Geri Persónuvernd það er nefndinni 
óheimilt að gefa út leyfi fyrr en niðurstaða stofnunarinnar liggur fyrir í samræmi við ákvæði 
laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Hún getur m.a. gefið fyrirmæli um 
öryggisráðstafanir um meðferð persónuupplýsinga. Telji Persónuvernd að meðferð 
persónuupplýsinga brjóti í bága við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga skal 
ekki gefa út leyfi fyrir rannsókninni.

Persónuvernd getur sett reglur um öryggi persónuupplýsinga við framkvæmd 
vísindarannsókna á heilbrigðissviði. Ráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um 
samskipti við Persónuvernd samkvæmt ákvæði þessu, að höfðu samráði við vísindasiðanefnd 
og Persónuvernd.

14. gr.
Málsmeðferð og kæruheimildir.

Um málsmeðferð vísindasiðanefndar og siðanefnda heilbrigðisrannsókna fer samkvæmt 
ákvæðum stjórnsýslulaga.

Heimilt er að kæra ákvarðanir siðanefnda sem skipaðar eru skv. 11. gr. til 
vísindasiðanefndar.

Heimilt er að kæra stjórnsýslu við ákvarðanir vísindasiðanefndar til ráðherra. Mat 
vísindasiðanefndar skv. 2. málsl. 1. mgr. 12. gr. sætir ekki endurskoðun ráðherra.

IV. KAFLI
Almenn ákvæði um vísindarannsóknir á mönnum.

15. gr.
Vísindarannsóknir á mönnum.

Vísindarannsóknir, sem fela í sér inngrip, skal ekki gera á mönnum ef ætla má að unnt sé 
að ná sömu eða svipuðum markmiðum án þátttöku manna.

Áður en vísindarannsókn á mönnum er leyfð skal vísindasiðanefnd eða siðanefnd 
heilbrigðisrannsókna meta hugsanlega áhættu og óþægindi annars vegar og gagnsemi fyrir 
þátttakendur eða aðra hins vegar. Við rannsókn á gagnsemi nýrrar meðferðar, með eða án 
lyfleysu, skal tryggt að sjúklingar fái viðurkennda meðferð. Vísindasiðanefnd eða siðanefnd 
heilbrigðisrannsókna stöðvar rannsókn ef í ljós kemur að áhætta vegur þyngra en hugsanleg 
gagnsemi.

Gæta skal sérstakrar varúðar þegar falast er eftir þátttöku einstaklinga úr viðkvæmum 
samfélagshópum, þ.e. einstaklinga sem af einhverjum ástæðum eru ekki í aðstöðu til að taka 
upplýsta eða óþvingaða ákvörðun.

16. gr.
Söfnun, notkun og afhending heilbrigðisgagna til vísindarannsókna.



Söfnun, notkun og afhending heilbrigðisgagna til notkunar í vísindarannsóknum skal vera í 
samræmi við tilgang rannsóknar og leyfi vísindasiðanefndar eða siðanefndar 
heilbrigðisrannsókna, sbr. 12. grein.

Einstökum skráarhöldurum og stofnunum er óheimilt að setja reglur sem þrengja eða 
ganga gegn reglum Vísindasiðanefndar og siðanefndar heilbrigðisrannsókna. Þeim er einnig 
óheimilt að takmarka aðgang að gögnum sem Vísindasiðanefnd og siðanefndir 
heilbrigðisrannsókna. hafa heimilað notkun á til vísindarannsókna á mönnum.

17. gr.
Tilkynningarskylda vegna óvæntra atvika.

Ábyrgðarmaður rannsóknar skal þegar í stað senda eftirlitsaðila skv. 2. og 3. mgr. 29. gr., 
og eftir atvikum Persónuvernd, skriflega tilkynningu um óvænt atvik sem valdið hafa eða 
hefðu getað valdið þátttakendum tjóni og talið er að megi rekja til rannsóknarinnar.

Ábyrgðarmaður rannsóknar, aðrir rannsakendur og starfsmenn skulu að eigin frumkvæði 
veita eftirlitsaðilum upplýsingar um atriði sem ógnað gætu öryggi þátttakenda í rannsókn. 
Ovænt dauðsfall skal þegar í stað tilkynnt til lögreglu í samræmi við ákvæði laga um 
dánarvottorð, krufningar o.fl.

V. KAFLI
Samþykki fyrir vísindarannsóknum á mönnum.

18. gr.
Samþykki þátttakenda.

Afla skal samþykkis þátttakenda í vísindarannsókn á mönnum, þ.m.t. rannsókna á lífsýnum 
og efnum unnum úr þeim, svo sem erfðaefni. Ættrakningar og afleiddar eða áætlaðar 
upplýsingar, svo sem tilreiknaðar arfgerðir, teljast ekki persónuupplýsingar.

Samþykkið skal vera skriflegt og veitt af fúsum og frjálsum vilja eftir að þátttakandi hefur 
fengið fullnægjandi upplýsingar um rannsókn, áhættu sem henni kann að fylgja, hugsanlegan 
ávinning og í hverju þátttakan er fólgin. Þátttakanda skal gerð grein fyrir því að hann geti 
hafnað þátttöku í vísindarannsókn og hætt þátttöku hvenær sem er, án skýringa, eftir að hún 
er hafin. Samþykki getur eftir atvikum verið fólgið í því að svara spurningalista, enda séu 
skilyrði 1. og 2. málsl. um veitingu upplýsinga uppfyllt.

Vísindasiðanefnd setur, að fenginni umsögn Persónuverndar, reglur um hvernig velja má 
og nálgast fólk til þátttöku í vísindarannsóknum og hvaða fræðslu skuli veita því áður en 
samþykkis þess er óskað, en um vinnslu persónuupplýsinga fer samkvæmt lögum um 
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

19. gr.
Víðtækt samþykki fyrir varðveislu gagna til notkunar í síðari rannsóknum.

Heimilt er að leita eftir samþykki þátttakenda fyrir varðveislu lífsýna og 
heilbrigðisupplýsinga til notkunar síðar í nánar skilgreindum rannsóknum á heilbrigðissviði.



Vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna setur skilyrði fyrir notkun víðtæks 
samþykkis. Nefndin getur jafnframt ákveðið að leita skuli nýs samþykkis telji hún það 
nauðsynlegt.

Þátttakendur sem gefið hafa víðtækt samþykki skv. 1. mgr. skulu hafa aðgang að 
upplýsingum um rannsóknir bar sem gögnin eru notuð að hvaða rannsóknum er unnið á 
vegum viðkomandi ábyrgðarmanns eða stofnunar/fyrirtækis. Þátttakendur geta beðist undan 
því að gögn um þá séu notuð í tilteknum rannsóknum og er nýting þeirra þá ekki heimil.

Lífsýni sem varðveitt eru skv. 1. mgr. skulu vistuð til frambúðar í lífsýnasafni vísindasýna 
til notkunar samkvæmt lögum um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga. 
Heilbrigðisupplýsingar sem varðveittar eru skv. 1. mgr. skulu vistaðar til frambúðar í safni 
heilbrigðisupplýsinga til notkunar samkvæmt lögum um lífsýnasöfn og söfn 
heilbrigðisupplýsinga. Skylt er að veita þátttakendum upplýsingar um þetta.

Ábyrgðarmaður rannsóknar, sem leggur lífsýni inn í lífsýnasafn eða aðrar 
heilbrigðisupplýsingar inn í safn heilbrigðisupplýsinga, semur við safnstjórn um hvernig 
aðgangi að gögnum til vísindarannsókna verði háttað. Tryggt skal að notkunin rúmist innan 
samþykkis þátttakenda skv. 1. mgr. og sé í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga.

20. gr.

Breytingar á rannsóknaráætlun.

Ábyrgðarmaður rannsóknar skal tilkynna allar breytingar á rannsóknaráætlun til 
vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna sem samþykkti rannsóknaráætlun, 
sbr. þó 3. mgr. 12. gr., og skal nefndin meta hvort leita þurfi nýs samþykkis þátttakenda skv. 
18. gr.

21. gr.
Afturköllun samþykkis.

Þátttakendur í vísindarannsókn geta dregið samþykki sitt til baka hvenær sem er. Sama á 
við um samþykki fyrir varðveislu lífsýna eða heilbrigðisupplýsinga til notkunar í síðari 
rannsóknum skv. 19. gr.

Sé samþykki afturkallað skal hætta rannsókn á lífsýnum eða heilbrigðisupplýsingum 
viðkomandi þátttakanda. Þátttakendur geta krafist þess að lífsýnum og 
heilbrigðisupplýsingum um sig þá sé eytt, eða tenging kóða við þá afmáð.

Ekki er þó hægt að krefjast eyðingar skv. 2. mgr. ef lífsýnið eða upplýsingarnar eru 
ópersónugreinanlegar, ef lífsýni er orðið hluti af öðru efni eða upplýsingarnar eru þegar 
orðnar hluti af niðurstöðum rannsóknar.

22. gr.
Hæfi til að veita samþykki.



Þeir sem eru sjálfráða samkvæmt ákvæðum lögræðislaga eru hæfir til að samþykkja 
þátttöku í vísindarannsókn.

Sé sjálfráða einstaklingur bersýnilega ófær um að tileinka sér upplýsingar um 
vísindarannsókn vegna líkamlegra eða andlegra orsaka fer um samþykki skv. 23. gr.

23. gr.
Skilyrði fyrir þátttöku þeirra sem ekki eru hæfir til að veita samþykki.

Rannsókn á mönnum, með þátttöku þeirra sem eru ekki hæfir til að veita samþykki, er 
einungis heimil ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

a. ástæða sé til að ætla að niðurstöður rannsóknarinnar geti orðið til að bæta heilsu 
þátttakenda,

b. ekki sé kostur á að gera rannsóknir með sambærilegum árangri á þeim sem eru hæfir 
til að veita samþykki,

c. viðkomandi einstaklingar hafi verið upplýstir um rannsóknina, eftir því sem kostur er, 
og séu ekki mótfallnir þátttöku,

d. forráðamaður barns, lögráðamaður lögræðissvipts manns eða nánasti aðstandandi 
einstaklings skv. 2. mgr. 22. gr. hafi veitt samþykki sem uppfyllir skilyrði laga þessara.

Heimila má rannsókn þótt ekki sé ástæða til að ætla að niðurstöður rannsóknar geti bætt 
heilsu viðkomandi, enda sé markmiðið að auka verulega vísindalega þekkingu á ástandi, 
sjúkdómi eða fötlun hlutaðeigandi til hagsbóta fyrir þá sem eru í sama aldurshópi eða þjást af 
sama sjúkdómi eða fötlun. Slíkar rannsóknir skulu uppfylla skilyrði b-, c- og d-liðar 1. mgr. 
og mega einungis fela í sér minni háttar áhættu og álag.

24. gr.
Samþykki fyrir rannsóknum í bráðatilvikum.

Í bráðatilvikum, þegar sjúklingur getur ekki gefið samþykki og ekki er mögulegt að afla 
samþykkis nánasta aðstandanda, er rannsókn, sem ekki er hluti af meðferð, einungis 
heimil ef:

a. áhætta og álag fyrir sjúkling er minni háttar,
b. sjúklingur er ekki mótfallinn því og ekki ástæða til að ætla að hann hefði verið 

mótfallinn þátttöku ef hann hefði verið hæfur til að veita samþykki,
c. ekki er hægt að ná sambærilegum árangri með rannsókn á einstaklingum sem geta 

veitt samþykki,
d. rannsókn er tvímælalaust réttlætanleg með tilliti til möguleika á því að niðurstöður 

hennar geti nýst viðkomandi einstaklingi eða einstaklingum með sama sjúkdóm eða stuðlað 
að mikilvægum forvörnum, greiningum eða lækningum og

e. rannsókn í bráðatilvikum hefur verið sérstaklega samþykkt af vísindasiðanefnd eða 
siðanefnd heilbrigðisrannsókna.

Veita skal viðkomandi sjúklingi, eða nánasta aðstandanda, upplýsingar um rannsóknina 
eins fljótt og verða má og leita eftir viðeigandi samþykki til framhalds rannsóknarinnar.



VI. KAFLI 
Almenn ákvæði um gagnarannsóknir.

25. gr.
Gagnarannsóknir.

Um gagnarannsóknir gilda ákvæði I.—III. og VI.-IX. kafla. Um skipulag og framkvæmd 
gagnarannsókna og vísindasiðfræðilegt mat fer samkvæmt ákvæðum I.—III. kafla.

26. gr.
Meginregla um notkun heilbrigðisgagna.

Notkun heilbrigðisgagna í rannsóknum skal vera í samræmi við rannsóknaráætlun sem 
hlotið hefur leyfi vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna samkvæmt 
ákvæðum III. kafla. Notkunin skal vera í samræmi við yfirlýstan tilgang rannsóknarinnar og 
lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Gögnin skulu vera nægileg og 
viðeigandi og ekki umfram það sem nauðsynlegt er til að ná tilgangi rannsóknarinnar.

Heimilt er að nýta heilbrigðisgögn sem fengin hafa verið með upplýstu samþykki þátttakenda 
til að spá fyrir um líkur fyrir hópa eða þýði, þar með talið til að vinna faraldsfræðirannsóknir, 
fylgnigreiningar, ættrakningar, afleiddar upplýsingar , svo sem tilreiknaðar arfgerðir fyrir 
hópa eða einstaklinga, sem ekki tóku þátt í viðkomandi rannsókn.

27. gr.
Aðgangur að heilbrigðisgögnum.

Vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna heimilar aðgang að 
heilbrigðisgögnum vegna vísindarannsókna sem leyfðar hafa verið af vísindasiðanefnd eða 
siðanefnd heilbrigðisrannsókna.

Vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna getur sett skilyrði fyrir notkuninni. 
Aðgangur er háður samþykki ábyrgðaraðila gagnanna. Tryggt skal að gætt sé jafnræðis við 
veitingu aðgangs að lífsýnum og heilbrigðisupplýsingum. Þess skal gætt við aðgang að 
heilbrigðisgögnum að upplýsingar í þeim séu trúnaðarmál.

Í hvert sinn sem sjúkraskrá er skoðuð vegna vísindarannsóknar skal það skráð í hana, eða í 
skrá viðkomandi stofnunar um aðgang og afhendingu gagna vegna vísindarannsókna.

Við aðgang að lífsýnum skal gæta ákvæða laga um lífsýnasöfn um úrsagnarrétt 
lífsýnisgjafa og við aðgang að sjúkraskrám skal gæta ákvæða laga um sjúkraskrár.

Vísindasiðanefnd skal setja verklagsreglur um afgreiðslu umsókna um aðgang að 
heilbrigðisgögnum. Einstökum skráarhöldurum og stofnunum er óheimilt að setja reglur sem 
þrengja eða ganga gegn reglum Vísindasiðanefndar og siðanefndar heilbrigðisrannsókna. 
Þeim er einnig óheimilt að takmarka aðgang að gögnum sem Vísindasiðanefnd og siðanefndir 
heilbrigðisrannsókna hafa heimilað notkun á til gagnarannsókna.

28. gr.
Söfn heilbrigðisupplýsinga.



Um söfn heilbrigðisupplýsinga fer samkvæmt ákvæðum laga um lífsýnasöfn og söfn 
heilbrigðisupplýsinga.

VII. KAFLI 
Eftirlit.
29. gr.

Eftirlit með vísindarannsóknum.

Vísindasiðanefnd og siðanefndir heilbrigðisrannsókna hafa eftirlit með vísindarannsóknum 
á heilbrigðissviði.

Lyfjastofnun hefur eftirlit með klínískum lyfjarannsóknum samkvæmt lyfjalögum og 
klínískri prófun lækningatækja samkvæmt lögum um lækningatæki.

Vísindasiðanefnd og siðanefndir heilbrigðisrannsókna skulu fylgjast með framkvæmd 
rannsókna sem þær hafa samþykkt. Ábyrgðarmanni rannsóknar er skylt að senda þeim 
nauðsynleg gögn.

Telji vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna að framkvæmd rannsóknar sé 
ekki í samræmi við framlagða rannsóknaráætlun og gögn eða að hún uppfylli ekki lengur 
ákvæði laga og reglugerða um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði skal hún beina tilmælum 
um úrbætur til ábyrgðarmanns.

Sé ekki orðið við tilmælum um úrbætur eða sé um alvarlegt brot að ræða geta 
vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna afturkallað leyfi fyrir rannsókn. Sé leyfi 
afturkallað skal hætta rannsókn þegar í stað.

30. gr.
Eftirlit Persónuverndar.

Persónuvernd hefur eftirlit með vinnslu persónuupplýsinga í vísindarannsóknum.

31. gr.
Skylda til að veita eftirlitsaðilum upplýsingar.

Ábyrgðarmaður og aðrir sem starfa við framkvæmd rannsóknar skulu veita eftirlitsaðilum 
aðgang að húsnæði starfseminnar og skulu, þrátt fyrir þagnarskyldu, veita þeim allar 
upplýsingar og gögn sem þeir telja nauðsynleg til að sinna eftirlitsskyldu sinni samkvæmt 
lögum þessum.

32. gr.
Þagnarskylda eftirlitsaðila.

Eftirlitsaðilar og þeir sem starfa á þeirra vegum eru bundnir þagnarskyldu skv. 6. gr.



VIII. KAFLI
Viðurlög.

33. gr.
Refsingar.

Það varðar sektum eða fangelsi allt að þremur árum, liggi þyngri refsing ekki við broti 
samkvæmt öðrum lögum, að brjóta gegn eftirtöldum ákvæðum laga þessara og, eftir atvikum, 
reglum settum á grundvelli þeirra:

1. 6. og 32. gr. um þagnarskyldu.
2. 7. gr. um varðveislu heilbrigðisgagna.
3. 12. gr. um leyfi vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna fyrir 

vísindarannsókn á heilbrigðissviði.
4. 17. gr. um tilkynningarskyldu vegna óvæntra atvika.
5. V. kafla um samþykki fyrir vísindarannsóknum á mönnum.
6. 20. gr. um breytingar á rannsóknaráætlun.
7. 31. gr. um skyldu til að veita eftirlitsaðilum upplýsingar, gögn og aðgang að húsnæði. 
Þá varðar það sömu refsingu ef menn hætta ekki rannsókn þegar vísindasiðanefnd eða

siðanefnd heilbrigðisrannsókna hefur afturkallað leyfi fyrir vísindarannsókn, sbr. 5. mgr.
29. gr.

Hlutdeild í broti er refsiverð eftir því sem segir í almennum hegningarlögum nema þyngri 
refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

Nú er brot framið í starfsemi lögaðila og má þá gera lögaðilanum fésekt samkvæmt 
ákvæðum II. kafla A almennra hegningarlaga.

IX. KAFLI 
Ýmis ákvæði.

34. gr.
Reglugerðarheimildir.

Ráðherra er heimilt að setja reglugerðir um nánari framkvæmd laga þessara.

35. gr. 
Gildistaka.

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2015.

36. gr.
Breyting á öðrum lögum.

Við gildistöku laga þessara verða eftirfarandi breytingar á öðrum lögum:
1. Lög nr. 74/1997, um réttindi sjúklinga, með síðari breytingum:

a. Á eftir 1. gr. laganna kemur ný grein, 1. gr. a, svohljóðandi:
Um réttindi sjúklinga við framkvæmd vísindarannsókna gilda lög um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.



b. 4. mgr. 2. gr., 10. gr. og 15. gr. laganna falla brott.
c. 29. gr. laganna orðast svo:

Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um framkvæmd laga þessara.
d. 3. mgr. 15. gr. orðist svo: Aðgangur að sjúkraskrá vegna vinnslu 

persónuupplýsinga í tengslum við vísindarannsókn á heilbrigðissviði skal 
tilkynntur til Persónuverndar.

2. Lög nr. 139/1998, um gagnagrunn á heilbrigðissviði, með síðari 
breytingum, falla brott.

3. Lög nr. 77/2000, um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, með 
síðari breytingum:

a. 4. mgr. 9. gr. laganna fellur brott.
b. Á eftir 35. gr. laganna kemur ný koma nýjar greinar, 35. gr. a, 

svohljóðandi:
_________ a) Um leyfi fyrir vísindarannsóknum á heilbrigðissviði fer samkvæmt
lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.

bVÁbyrgðarmaður rannsóknar skal tilkynna vinnslu 
persónuupplýsinga og aðgang að gögnum úr sjúkraská í tenglsum við 
vísindarannsóknir á mönnum til Persónuverndar, og sækja um leyfi fyrir flutningi 
lífsýna og/eða heilbrigðisupplýsinga úr landi ef við á.

4. Lög nr. 41/2007, um landlækni og lýðheilsu, með síðari breytingum:
Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. laganna:
a. Í stað orðanna „sbr. þó 2. mgr.“ í lokamálslið 1. mgr. kemur: sbr. þó 2. og 3.

mgr.
b. Á eftir 2. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:

Til viðbótar skrám skv. 2. mgr. getur ráðherra með reglugerð falið landlækni að 
skipuleggja og halda tilteknar skrár á landsvísu um meðferð einstakra sjúkdóma eða aðra 
þætti er snúa að heilsufari og heilbrigðisþjónustu og færa í þær upplýsingar um nöfn 
sjúklinga, kennitölur og önnur tiltekin persónuauðkenni, án samþykkis sjúklinga, í þeim 
tilgangi að tryggja gæði og hagkvæmni þjónustunnar og stuðla að heilbrigði landsmanna.

c. Í stað orðanna „skv. 2. mgr.“ í 3. mgr. kemur: skv. 2. og 3. mgr.
d. 6. mgr. orðast svo:

Landlæknir getur, með leyfi ráðherra, falið heilbrigðisstofnunum og sjálfstætt 
starfandi heilbrigðisstarfsmönnum, eða öðrum aðilum, umsjón og ábyrgð á daglegum rekstri 
tiltekinna skráa sem hann skipuleggur skv. 1.-3. mgr. Gera skal skriflegan samning um slíkar 
skrár þar sem m.a. er kveðið á um ábyrgðarmann skrárinnar, starfsreglur og öryggiskröfur, 
innihald, úrvinnslu, ráðstöfunarrétt, notkun og dreifingu upplýsinga og gildistíma samnings, 
svo og endurskoðun. Ábyrgðarmanni ber að upplýsa landlækni um öll atriði er varða rekstur 
skrár þegar þess er óskað og veita honum allar upplýsingar sem hann þarf á að halda vegna 
lögboðins hlutverks síns. Skulu þær upplýsingar veittar landlækni án endurgjalds.

e. 8. mgr. orðast svo:
Um aðgang að persónugreinanlegum upplýsingum úr heilbrigðisskrám skv. 2. og

3. mgr. vegna vísindarannsókna fer skv. 1. mgr. 16 gr. og-27. gr. laga um vísindarannsóknir á 
heilbrigðissviði.

5. Lög nr. 55/2009, um sjúkraskrár:
Á eftir 17. gr. laganna kemur ný grein, 17. gr. a, svohljóðandi:
Um aðgang að sjúkraskrám vegna vísindarannsókna fer samkvæmt lögum um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Aðgangur að sjúkraskrá vegna vinnslu 
persónuupplýsinga í tengslum við vísindarannsókn á heilbrigðissviði skal tilkynntur til 
Persónuverndar. Sjúklingur eða umboðsmaður hans getur lagt bann við því að 
sjúkraskrárupplýsingar hans séu varðveittar persónugreinanlegar í safni heilbrigðisupplýsinga



til notkunar í vísindarannsóknum og skal það þá skráð í sjúkraskrá hans.

Ákvæði til bráðabirgða.
I.

Fyrir gildistöku laga þessara skal ráðherra skipa nýja vísindasiðanefnd skv. 9. gr. sem tekur 
til starfa 1. janúar 2015. Jafnframt getur ráðherra, fyrir gildistöku laga þessara, sett á fót 
siðanefndir heilbrigðisrannsókna með reglugerð samkvæmt heimild í 11. gr.

II.

Um leyfisveitingu fyrir vísindarannsóknum á heilbrigðissviði, sem berast fyrir gildistöku 
laga þessara, fer samkvæmt ákvæðum eldri laga og reglugerða. Frá gildistöku laga þessara 
gilda lög þessi um allar vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, einnig þær sem samþykktar voru 
á grundvelli eldri laga og reglugerða og er ólokið.


