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150 Reykjavík

Kópavogi, 5. maí 2017.

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um brottnám lífFæra, nr. 16/1991 (ætlað 
samþykki), 112. mál, þingmannafrumvarp.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 20. mars 2017 þar sem óskað er álits Læknafélags íslands 
(LÍ) á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um brottnám líffæra nr. 16/1991 (ætlað 
samþykki), 112. mál á 146. löggjafarþingi,

í frumvarpinu felst að gerð verði sú breyting á 2. gr. laga um brottnám liffæra að gengið verði 
út frá ætluðu samþykki einstaklinga varðandi brottnám líffæra eða lífrænna efna í stað þess að 
í gildandi lögum er gengið út frá samþykki hans eða náinna vandamanna. Engu að síður er gert 
ráð fyrir því, þrátt fyrir hið ætlaða samþykki, sem í breytingunni felst, að ekki megi nema brott 
líffæri eða tífrænt efní leggist nánasti vandamáður hins iátna gegn þvf.

Eins og rakið er í greinargerð með frumvarpinu hefur ætlað samþykki við líffæragjöf margsinnis 
verið til umfjöllunar á Alþingi á sfðustu árum.

LÍ hefur gefíð umsagnir um þau þingmál sem þetta snerta, bæði þingsályktunartillögur og 
lagafrumvarp. Umsagnir fylgja hjálagðar. Þær bera skýrt með sér að LÍ er fylgjandi því að leitað 
verði allra leiða til að fjölga líffæragjöfum hér á landi.

Fyrir liggur að líffæragjöfum hefur fjölgað talsvert síðustu tvö ár, líklega vegna aukinnar 
samfélagsumræðu. Sömuleiðis er ekki með vissu hægt að fullyrða að lagabreyting úr upplýstu 
samþykki yfir í ætlað samþykki breyti miklu um fjölda líffæragjafa.1

LÍ leggur því áfram áherslu á að samþykki sjúklinga sé meginregla laga um réttindi sjúklinga 
og að mikilvægt sé að sú meginregla gildi sem oftast, og helst alltaf. Meginreglur um réttindi 
sjúklinga eru hluti mannréttinda hvers einstaklings og því nauðsynlegt að þær meginreglur séu 
virtar. LÍ leggur til að í stað þess að breyta lögum um brottnám líffæra með þeim hætti sem hér 
er lagt tíl verði lagt í frekari vinnu við að auka þekkingu einstaklinga á mikilvægi þess að þeir 
ákveði og komi á framfæri afstöðu sinni til líffæragjafar eða gjafar lífrænna efna og að sú 
afstaða verði skráð, t.d. ( ökuskírteini eða jafnvel með því að merka við reit á skattframtali.

Fulltrúar félagsins eru tilbúnir til aö koma á fund velferðarnefndar Alþingis til að ræða nánar 
efni frumvarpsins, verði eftir því leitað.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar Læknafélags íslands,

U Þorbjöm Jónsson, 
formaður.

H jálagt: Þrjár umsagnir Læknafélags íslands.

1 Sjá grein Runólfs Pálssonar prófcssors 1 2. tbt. Læknablaðsins 20 )7 , aðgcngilcgt á: 
http:/.'w\vw.laeknabladid.is.'tolublod/2017/02Jnr/6303.
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150 Reykjavík

Kópavogi,30. aprí!2012.

Efni: Tillaga til þingsályktunar um ætlað samþykki við líffæragjafir, 476. mál, 
þingmannatillaga.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 16. apríl sl. þar sem óskað er álits Læknafélags íslands (LÍ) 
á tillögu til þingsályktunar um ætlað samþykki við líffæragjafir, 476. raál á 140. 
löggjafarþingi.

í tillögunni felst að velferðarráðkerra verði falið að láta semja frumvarp sem geri ráð fyrir 
„ætluðu samþykkiu við líffæragjafír í stað „ætlaðrar neitunar” þannig að látinn einstaklingur 
verði sjálfkrafa líffæragjafi nema hann hafi látið í ljós vilja til loins gagnstæða. Neiti 
aðstandendur líffæragjöf við andlát einstaklings skuli þó taka tillit til þess. Tillögunni fylgir 
ítarleg greinargerð þar sem m.a. er rakin þróun mála hér á landi allt frá því að brottnám lífíæra 
varð mögulegt með lögum nr. 15/1991 um ákvörðun dauða og nr. 16/1991 um brottnám 
lfffæra (hétu upphaflega lög um brottnám lfffæra og krufningar).

LÍ er fylgjandi því að samið verði lagafhimvarp með ákvæðum sem tryggja að unnt sé að 
fjölga lífíæragjöfum hér á landi. LÍ vill þó benda á að það er mcginregja laga um réttindi 
sjúklinga nr. 74/199 að sjúklingur gefi samþykki sitt, sbr. 7, gr. Iaganna. LÍ telur mikilvægt að 
meginreglan gildi sem oftast, helst alltaf og telur að ná megi markmiðum 
þingsályktunartillögunnar með öðrum aðferðum en ætluðu samþykki ekki síst í Ijósi þess að 
tillagan geri ráð fyrir að e f  aðstandandi neiti þá skuli taka tillit til þeirrar óskar. Skv. 
upplýsingum sem fram komu f tillögu til þingsályktunartillögu um um upplýsingar í 
ökuskfrteini um vilja til Ifffæragjafar frá 133. löggjafarþingi, sjá 
http://www.althingi.is/altext/133/s/l 115.html hafna ættingjar Iíffæragjöf í 40% tilvika. Það er 
því hugsanlegt að ætlað samþykki með þeim fyrirvara að ættingjar geti engu að sfður neitað, 
bæti í engu stöðuna frá því sem nú er. í áðurnefhdri þingsályktunartillögu frá 2006 er því 
haldið fram að vandfundin sé heppUegri leið en að notast við upplýsingar á ökuskírteini 
viðkomandi til að gera aðgengilegar upplýsingar um vilja einstaklings til líffæragjafar. Þessi 
leið hafi víða vcrið farin f Bandarfkjunum. í sumum löndum er þessar upplýsingar að finna á 
sjúkratryggingaskfrteini. Með þessari aðferð liggur beint fyrir samþykki einstaklingsins með 
þeim afleiðingum að afstaða aðstandenda getur ekki breytt þeim vilja.

LÍ Iýsir sig þvf samþykkt því að samið verði frumvarp um þetta efni en telur að við 
frumvarpsvinnuna þurfí að skoða hvort hugsanlega sé árangursríkara að leita leiða sem fela í 
sér að einstaklingar séu einfaldlega spurðir um afstöðu sfna til þessa og sú afstaða skráð með 
tryggilegum hætti, sbr. framangreint.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar Læknafélags íslands,

°  Þoröjöm Jónsson, 
formaður.

Póstáritun/Addrcss Hilöasméra 8
1S-20C Kópavagi

Símí/Tcl.: (354) 654 4100 KL; 450269-2639
Fax; (354) 564 4106 Nctfang/E-mail. listífilis.is
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Kópavogi, 7. nóvember 2012.

Efni: Tillaga til þingsályktunar um ætlað samþykki við líffæragjafir, 28. mál, 
þingmannatillaga.

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 26. október sl. þar scm óskaö er álits Læknafélags íslands 
(LÍ) á tillögu til þingsályktunar um ætlað samþykki við liffæragjafir, 28. mál á 141. 
löggjafarþingi.

í tillögunni felst að velferðarráðherra vcrði falið að Iáta semja frumvarp sem geri ráð fyrir 
„ætluðu samþykki“ við líffæragjafir í stað „ætlaðrar neitunar“ þannig að látiiui einstaklingur 
verði sjálfkrafa líffæragjafi nema hann hafí látiö í ljós vilja til hins gagnstæða. Neiti 
aðstandendur líffæragjðf við andlát einstaklings skuli þó taka tillit til þess. Tillögunni fylgir 
itarleg greinargerð þar sem m.a. er rakin þróun mála hér á landi allt ffá því að brottnám líffæra 
varð mögulegt með lögum nr. 15/1991 um ákvörðun dauða og nr. 16/1991 um brottnám 
líffæra (hétu upphaflega lög um brottnám líffæra og krufningar). Þar kemur og fram að 
tillagan var lögð fram á 140. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu.

LÍ áréttar umsögn sína frá sl. vori sem var svohljóðandi:

„LÍ er (ylgjandi þ v í að sam ið verði lagafrumvarp m eð ákvæðum sem  tryggja að unnt sé að 
fjölga Hffæragjöfum hér á landi. Lf vill þó benda á að það er m eginregla laga um rcllindi 
sjúklinga nr. 7 4 /199  að sjúklingur gefi samþykki sitt, sbr. 7. gr. laganna. LÍ telur m ikilvægt að 
m eginreglan gild i sem  oftast, helst a lltaf og telur að ná m cgi markmiðum  
þingsályktunartillögunnar m eð Öðrum aðferðum en ætluðu sainþykki ekki síst í Ijósi þess að 
tillagan geri ráð fyrir að e f  aðstandandi neiti þá skuli taka tillit til þeirrar óskar. Skv. 
upplýsingum  scm  fram komu í tillögu til þingsályktunartillögu um um upplýsingar í 
ökuskírteini um vilja til líffæragjafar frá 133- löggjafarþingi, sjá 
http://w w w .alth inu i.is/a ltext/l33/s/l 115.html liafna ættingjar lin ’æ ragjöf i 40%  tilvika. Það er 
því hugsanlegt að ætlað sam þykki m eð þeim fyrirvara að ættingjar geti engu að sfður ncitað, 
bæti i engu stöðuna frá því sem  nú er. í áðurnefndri þingsályktunartillögu frá 2006 er þvi 
haldið fram að vandfundin sé  heppiicgri leið  en að notast v ið  upplýsingar á ökuskirtcini 
viðkom andi til að gera aðgengilegar upplýsingar um vilja einstaklings til líffæragjafar. Þessi 
leið hafi víða verið farin í Bandarikjunum. í sumum löndum er þessar upplýsingar að finna á 
sjúkrntryggingasldrtcini. M eð þessari aðferð liggur beint fyrir sam þykki cinstaklingsins með 
þeim  aflciðingum  aö afstaða aðstandenda getur ekki breytt þeim vilja.

Ll iýsir sig  þvi sam þykkt því aö sam ið verði frumvarp um þettn efni cn telur að við 
frumvarpsvinnuna þurfi að skoða hvort hugsanlega sé árangursrikarn að lcita leiða sem fela í 
sér að cinslaklingar séu einfaldlega spurðir um afstöðu sína til þessa o g  sú afstaöa skráð m eð  
tryggilegum  hætti, sbr. framangreint.“

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar Læknafélags íslands,

Þorbjöm Jónsson, 
formaður.

PAslárílun/Addrcss. HliöasmAra S Slm i/Td ■ (354) 654 4100 KL 450269-2639
IS-200 Kóptivogi l-'ax: (354) 564 4106 Nclfang/E-ranil: lisíullis.is
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Kópavogi, 2. desember 2013.

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um brottnám lífTæra nr. 16/1991 (ætlað 
samþykki), 34. mál, þingrnannafrumvarp,

Vísað er til tölvubréfs Alþingis frá 7. nóvember sl. þar sem óskað er álits Læknafólags íslands 
(LÍ) á frumvarpi til Jaga um breytingu á lögum um brottnám Iíffæra nr. 16/1991 (ætlað 
samþykki), 34. mál á 143. löggjafarþingi.

í frumvarpínu felst að gerð verði sú breyting á 2. gr. laga um brottnám líffæra að gengið verði 
út frá ætluðu samþykki einstaklinga varðandi brottnám líffæra eða lífrænna efiia í stað þess að 
í gildandi lögum er gengið út frá samþykki hans eða náinna vandamanna.

Eins og rakið er i greinargerð með frumvarpinu hafa tvívegis verið lagðar fram tillögur til 
þingsályktunar um gerð lagafrumvarps um ætlað samþykki við Ifffæragjafir, á 141. 
lðggjafarþingi (28. mál) og 140. Iðggjafarþingí (476. mál). í hvorugt skiptið voru tillögumar 
útræddar.

LÍ gaf umsögn um báðar tillögurnar. í umsögnunum kemur fram að LÍ er fylgjandi því að 
fjölgað verði líffæragjöfum hér á landi. LÍ leggur þó áherslu á að samþykki sjúklinga er 
meginregla laga um réttindi sjúklinga og því mikilvægt að sú meginregia gildi sem oftast, og 
helst alltaf. Meginreglur um réttindi sjúklinga eru hluti mannréttinda hvers einstaklings og því 
nauðsynlegt að þær meginreglur séu virtar. í umsögnunum benti LI að nágrannalönd hafa 
farið þá leið að notast við upplýsingar á ökuskirteini eða sjúkratryggingaskírteini viðkomandi 
til að gera aðgengilegar upplýsingar um vilja einstaklings til líffæragjafar. LÍ telur þessar 
leiðir heppilegri en þá að gangn út frá ætluðu samþykki eins og gert var í 
þingsályktunartiliögunum og gert er í frumvarpi því scm hér er gefin umsögn um.

LÍ leggur til að í stað þess að breyta lögum um brottnám líffæra mcð þeim hætli sem hér er 
Iagt til verði þess í stað hrundið a f stað vinnu við að auka þekkingu einstakiinga á mikilvægi 
þess að þeir ákveði og komi á framfæri afstöðu sinni til Iíffæragjafar eða gjafar lífrænna efna 
og sú afstaða verði skráð, t.d, í ökuskírteini.

Fulltrúar félagsins eru tilbúnir til að koma á fund velferðarnefridar Alþingis til að í’æða nánar 
efni frumvarpsins, verði eftir því leitað.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar Læknafélags íslands,

'björn Jðíis! 
formaður.

PAstárilun/Addru.i: Mllðssniára 8
IS-200 Kópavogí
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