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Í frumvarpinu er lagt til að gengið sé út frá því að látinn einstaklingur sé samþykkur því að gefa 

úr sér líffæri eða lífræn efni í stað núverandi fyrirkomulags þar sem afla þarf sérstaks samþykkis. 

Hins vegar geti einstaklingar látið skrá rafrænt með skýrum hætti að þeir séu andvígir ætluðu 

samþykki um líffæragjöf. Jafnframt er kveðið á um að ekki skuli nema brott líffæri eða lífræn efni 

ef nánasti vandamaður hins látna leggst gegn því.

Undirritaður tekur undir það sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu að eðlilegra sé að 

gera ráð fyrir að fólk vilji koma sjúku fólki í lífshættu eða annarri ámóta neyð til hjálpar með því 

að gefa líffæri og lífrænt efni að sér látnum fremur en ekki. Því ætti löggjöfin að endurspegla slík 

viðhorf. Á undanförnum tveimur árum hefur verið mikil fjölgun á líffæragjöfum hérlendis sem má 

að líkindum að einhverju leyti rekja til mikillar jákvæðrar samfélagsumræðu um málefnið. Auk 

þess liggja fyrir rannsóknir sem sýna að stór hluti einstaklinga sé reiðubúinn til að gefa úr sér 

líffæri eftir andlát þó svo að þeir hafi ekki komið sér í það að skrá sig til líffæragjafar undir 

núverandi fyrirkomulagi. Þetta frumvarp væri gott skref til að viðhalda þessari jákvæðu og 

lífsbjargandi þróun en jafnframt væri nauðsynlegt að kynna það vel fyrir almenningi með fræðslu 

og umræðu.1

Með breytingunni verður mikilvægt að gæta að rétti þeirra einstaklinga sem kjósa að gefa ekki 

líffæri sín og aðstandenda þeirra því að ljóst er að líffæragjöf getur verið afar viðkvæmt álitamál 

af ýmsum trúarlegum og siðferðilegum ástæðum. Því leggst undirritaður ekki gegn því að leita 

verði samþykkis aðstandenda í álitamálum, en hvernig því skuli best háttað í frumvarpinu er

1 „Lög um líffæragjafir á Íslandi: Er tímabært að taka upp ætlað samþykki?" 
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erfitt að segja. Hins vegar vega mannslíf þungt í siðferðilegum álitaefnum og ef líffæragjöfum 

fjölgar með lagabreytingunni er vart hægt að álykta á annan veg en að fleiri mannslífum verði 

bjargað og lífsgæði margra aukist einnig.

En mun líffæragjöfum fjölga verði frumvarpið samþykkt? Það verður að teljast nær öruggt. 

Svipaðar lagabreytingar hafa almennt gefið góða raun erlendis, en þetta fyrirkomulag er nú við 

lýði í meirihluta vestrænna ríkja, og rannsóknir í sálfræði og atferlishagfræði benda til þess að 

ætlað samþykki hafi sterk áhrif á fólk, m.a. lítur það hinn sjálfkrafa valkost jákvæðari augum auk 

þess sem það þarf ekki að leggja neitt á sig til þess að velja hann.2 Þannig sýna rannsóknir að 

einstaklingar sem búa í löndum þar sem gengið er út frá ætluðu samþykki líta á líffæragjöf sem 

mun markverðari hlut en einstaklingar í löndum þar sem annað fyrirkomulag er við lýði. Í 

Hollandi, þar sem ekki er ætlað samþykki, var líffæragjöf talin svipa til þess að gefa helming eigna 

sinna til góðgerðamála við andlát á meðan Belgar, þar sem ætlað samþykki er við lýði, líktu 

gjöfinni frekar við það að hleypa fólki fram fyrir sig í biðröð.3

Í gildistökugrein frumvarpsins er lagt til að lögin öðlist gildi 1. janúar 2019 verði frumvarpið 

samþykkt á Alþingi. Þar er einnig kveðið á um að fara skuli fram kynning á efni þess fyrir 

almenningi. Það mætti hugsa sér að lög öðluðust gildi ári síðar, þ.e. 2020, til að betri tími gefist til 

að kynna frumvarpið fyrir landsmönnum og það hlyti síður ósanngjarna meðferð í almennri 

umræðu sökum vanþekkingar á efni þess eða misskilnings.

Sindri Engilbertsson
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