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Efni: Umsögn Embættis landlæknis við frumvarpi til laga um breytingu á lögum 
um brottnám líffæra, nr. 16/1991 (ætlað samþykld).

Embætti landlæknis þakkar fyrir að fá til umsagnar frumvarp til laga um brottnám líffæra (ætlað 
samþykki), 22. mál.

Embættið fagnar þessu frumvarpi og telur tímabært að ísland stígi sama skref og allflestar aðrar 
þjóðir í Evrópu og byggi löggjöf sína um líffæragjafir á ætluðu samþykki. Á hinn bóginn er 
greinargerðin með frumvarpinu ófullnægjandi í núverandi mynd og nauðsynlegt að gerðar verði 
á því úrbætur.

Embættið gerir athugasemd við síðustu setninguna í 1. og 2. mgr. 2. gr. í frumvarpinu, "Eldd má 
þó nema brott líffæri eða lífræn efni úr líkama látins einstaklings til að nota við læknismeðferð 
annars einstaklings leggist nánasti vandamaður hins látna gegn því"; og síðustu málsgreinina í 
greinargerð I, " Einnig er lagt til að óheimilt verði að nema brott líffæri eða lífræn efni úr líkama 
látins einstaklings til nota við læknismeðferð annars einstaklings leggist nánasti vandamaður 
hins látna gegn því. Gildir einu þótt hinn látni hafi lýst sig samþykkan því."

Þótt mikilvægt sé að ætíð sé haft samráð við nánustu aðstandendur, þá gengur ekki að farið sé 
gegn vilja hins látna þegar fyrir liggur opinber yfírlýsing um vilja til að gefa líffæri við andlát. 
Með lögunum ætti að vera forgangsatriði að tryggja að vilji hins látna nái fram að ganga. 
Embættið leggur til að gerð verði breyting á því hvemig kveðið er á um aðkomu nánustu 
vandamanna þannig að aðkoma þeirra að ákvörðun um líffæragjöf einskorðist við tilvik þar sem 
vilji hins látna er óþekktur.

Einnig gerir embættið athugasemd við umfjöllun um meðferð ósjálfráða einstaklinga í 
greinargerð I. Embættið er sammála því að ósjálfráða einstaklingar geti ekki tekið sjálfstæða 
ákvörðun um líffæragjöf við andlát. Hins vegar gengur ekki að þessum einstaklingum sé meinað 
að gefa líffæri sín. Beinast liggur við að nánustu aðstandendur/forráðamenn taki ákvörðun um 
líffæragjöf ósjálfráða einstaklinga, á sama hátt og gert er í dag, bæði hérlendis og í öðrum 
löndum.
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Embætti vill taka fram að reynsla annarra þjóða sem hafa tekið upp ætlað samþykki við 
líffæragjöf sýnir fram á að ekki er nægilegt að gera eingöngu þessa lagabreytingu heldur þarf að 
grípa til annarra ráðstafana til að fjölga líffæragjöfum. Samtímis breyttri löggjöf er mikilvægt að 
auðvelda fyrir þá sem þess óska að skrá vilja sinn á einfaldan hátt í rafrænan miðlægan 
gagnagrunn þrátt fyrir að framangreind leið verði farin. Þannig mun einstaklingur geta sla-áð 
hvort hann kýs að gefa líffæri sín eða ekki. Fræðsla og upplýsingagjöf til almemiings þarf að 
vera regluleg og markviss sem og upplýsingagjöf til sjálfráða einstaklinga um að skrá sig 
andvíga. Þá þarf einnig að fræða heilbrigðisstarfsmenn um líffæragjafir og þjálfa þá til að ræða 
við aðstandendur um líffæragjöf. Stjórnvöld þurfa að tryggja að þetta verði gert samhliða 
lagabreytingunni.

Að lokum vill embættið benda á grein „Löggjöf um líffœragjafir“ birt í Fréttablaðinu í janúar 
2017 af Birgi Jakobssyni, landlælmi og Runólfi Pálssyni, yfirlækni.

http://wvvvv.visir.is/g/2017170119880/loagiof-um-liffaeragjafir—er-franska-leidin-skynsamleg- 
fyrir-islendinga-
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