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Efni: U m sögn um fru m varp  til laga um  breytingu  á lögum  um  brottnám  líffæ ra, nr. 16/1991 

(æ tlað sam þykki).

U ndirrituð  sýna fu llan  stuðn ing  við  hugm ynd ir frum varpsins varðandi það að taka upp „ætlað 

sam þykk i“ í lögum  um  bro ttnám  líffæra.

H ugm yndir frum varpsins eru  í sam ræ m i við lagabrey tingar nágrannarík ja  íslands, svo sem  Spánar, 

H ollands og  Svíþjóðar. í grein  E ric J. Johnson  og D aniel G oldstein  frá 2003 kem ur fram  að m ikill 

m eirih lu ti e in stak linga  v irð ist vera h lynn tu r því að gefa líffæri sín  e ftir andlát. N iðurstöður úr tilraun 

þe irra  leiddu í ljós að þegar e instak lingar voru  krafð ir um  svar varðandi líffæ rag jö f urðu 

n ið u rstö ð u m ar 79%  já k v æ tt svar, sem  var sam bæ rileg t 3%  læ gra en þegar um  ætlað sam þykki var að 

ræ ða. I tilfelli æ tlaðrar ne itunar varð  hlutfallið  h ins vegar tö luvert m inna, eða einungis 42%  (sjá m ynd 

h ér að neðan). A ð sam a skapi kom  fram  í frétt m bl.is frá 15. febrúar 2017 að 28.382 a f  þeim  28.660 

sem  höfðu  tek ið  afstöðu  til líffæ rag jafar á þ ar til gerðri vefsíðu L andlæ knisem bæ ttisins höfðu valið að 

gerast líffæ ragjafar.

Effective consent rates, online experíment, 
as a function of default.

N iðurstöðum ar hér að ofan em  í sam ræ m i við kenn ingar a tferlisréttarhagfræ ði. Sam kvæ m t 
Nóbelsverðlaunahafanum  Richard H. T haler og C ass R. Sunstein, handhafa H olberg verðlaunanna, 

hefur fólk sterka tilhneigingu til að fylgja því sem  er sjálfg ilt (e. default) ja fn v e l þrátt fyrir að það sé 
ekki í samræmi við þeirra eigin vilja og skoðanir. A uk þess hafa rannsóknir bent til þess að þeir sem  

em  m ótfallnir því að gerast líffæragjafar em  líklegri til að hafa sterkari skoðanir á m álinu og  þar a f  

leiðandi líklegri til að afskrá sig.

A f  þeim  aðgerðum sem  komu fram  í skýrslu sem  heilbrigð isráðherra  skilaði á 144. löggjafarþingi 

síðasta árs yrði ætlað samþykki langódým st í fram kvæ m d. M eð nýtilkom inni vefsíðu landlæ knis er í 

þokkabót afskaplega auðvelt að brey ta  afstöðunni fyrir þá sem  v ilja  afskrá sig. Valfrelsi 

einstaklingsins er því að engu leyti takmarkað við þessa ákvörðun heldur er einungis verið  að brey ta  

sjá lfg ild u  afstöðunni í sam ræ m i við vilja  m eirih lu tans. Svo m á ekki g leym a því að sam félagslegur 

ábati vegna líffæragjafa er gríðarlegur og  í ljósi þess að kostnaður brey tingarinnar er lítill sem  enginn,



hvort sem um ræðir vilja almennings eða beinan kostnað vegna breytingarinnar, hlýtur breytingin aó 

vera ákjósanleg fyrir þjóðfélagið í heild.

Undirrituð eru þó með tvær athugasem dir varðandi frumvarpið. Sú fyrri varðar neitunarvald 
vandam anna. Að okkar mati ætti ákvörðun sjálfráða einstaklinga varðandi g jö f á eigin líffærum  a llta f 

að vera virt, ekki síst e f  hún gæti bjargað mannslífum. Við erum því m ótfallin því að aðstandendur 

geti breytt þeirri ákvörðun þvert á geðþótta hins látna sem er, eins og áður sagði, sjálfráða 
einstaklingur.

Síðari athugasem din varðar ólögráða einstaklinga. Við teljum ekki fýsilegt aö banna líffæ rag jöf 

ólögráða einstaklinga undantekningalaust. E f hvorki börn né forráðam enn þeirra eru m ótfallin slíkri 

g jö f ætti að heim ila þeim slíkan gjöm ing, enda getur hann bjargað m annslífum . A ð sjálfsögðu er ekki 

hægt að ætlast til þess að börnin sjálf taki þessa ákvörðun, heldur ætti hún að vera í höndum  

forráðam anna þeirra. Undirrituð telja því að þessi valm öguleiki ætti að vera til staðar, a.m .k æ ttu 

foiTáðamenn bam a að geta tekið þessa ákvörðun í kjölfar ótím abærs andláts bam s. Það verður að 

teljast þjóðhagslega óhagkvæm t að skerða m öguleika bam a að fá líffæragjöf.

Undirrituð fagna því að þessi um ræða sé komin á borð hjá A lþingi og vonum st til þess að tekið verði 

tillit til athugasem da.

N em endur við hagfræðideild H áskóla íslands


