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Kópavogi 5. mars 2018.

E fni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um brottnám líffæra, nr. 16/1991 (ætlað 
samþykki), 22. mál, þingmannafhimvarp.

Vísað e r til tölvubréfs Alþingis frá 12. febrúar 2018 þar sem óskað er álits Læknafélags íslands 
(LI) á frumvarpi til laga um breytingu á lögum um brottnám líffæra, nr. 16/1991 (ætlað 
samþykki), 22. mál á 148. Iöggjafarþingi.

Um er að ræða þingmannafrumvarp sem lagt hefur verið fram nokkrum sinnum áður. LÍ hefur 
áður gefið umsögn um fhimvarpið sem og þmgsályktunartillögur um sambærilegt efni, sjá: 
http://www.althingi.is/altext/erindi/146/146-1185.ndf.

LÍ er sem  fyrr hlynnt því að brottnám líffæra byggist á skýru samþykki. LÍ leggst þó ekki gegn 
því að lögum um brottnám líffæra verði breytt í þá veru sem frumvarpið gerir ráð fyrir, þ.e. að 
ætlað samþykki geti dugað til brottnámsins. I frumvarpinu er gert ráð fyrir að nánasti 
vandam aður geti lagst gegn brottnáminu. Það hlýtur einvörðungu að gilda i þeim tilvikum þegar 
ekki liggur fyrir skýr vilji hins látna um híð gagnstæða. M ögulega þyrfti það að koma skýrar 
fram í frumvarpstextanum.

Eins og fram kom í síðustu umsögn LÍ hefur þeim fjölgað sem hafa samþykkt liffæragjöf. LÍ 
telur brýnt að fjölga enn í þeim hópi og hvetja sem flesta til að taka afstöðu til lífFæragjafar 
þannig að sem sjaldnast komi til þess að byggja þurfi brottnám líffæra á ætluðu samþykki. LÍ 
hefiir bent á að hægt e r að  afla afstöðu einstaldinga t.d. þegar þeir taka bílpróf og afstaða 
viðkomandi komi fram á ökuskirteini. Sömuleiðis mætti hafa sérstakan reit á skattframtali þar 
sem einstaklingar láta vilja sinn i þessu efhi i ljós.

Það er mat þeirra sem best til þekkja að það sé spor i rétta átt að opna fyrir ætlað samþykki 
vegna lífFæragjafar. I ljósi þess m ælir LI með að frumvarpið verði samþykkt.

Fulltrúar LÍ eru að sjálfsögðu reiðubúnir til að koma til fundar við velferðam efnd Alþingis 
vegna þessa lagafrumvarps, verði eftir því óskað.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjóm ar LÍ,

Reynir Amgrímsson, fonriaður

H já lag t: Fyrri umsagir LÍ
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LÆKNAFÉLAG ÍSLANDS
ICEIANBIC UEDICAL ASSOCIATIOK

Nefndasviö Alþingis 
Austurstræti 8-10 
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.

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

[ frumvarpinu fclst að gerð verði sú breyting á 2. gr. laga um brottnám ffffsra að genglð verði 
út frá stluðu samþykki einstaklinga varðandi brottnám liffera eða lífrænna efna f stað þess að 
( gildandi lögum ergenglð út frá samþykki hans eða náínna vandamanna. Engu að slður er gert 
ráð fyrir þvi, þrátt fyrir hið ætlaða samþykki, sem í breytingunni fclst, að ekki megi nema brott 
Itffæri eða Iffrænt efhí leggist nánasti vandomáður hins látna gegn því,

Eins og rakið er (greinargerð með frumvarpinu hefur ætlað samþykki við Ifffæragjöf margsinnís 
vcrið til umfjöllunar á Alþingi á síðustu árum.

LÍ hefiir gefið umsagnir um þau þingmál sem þetta snerta, bæði þingsáiyktunartillögur og 
lagafrumvarp. Umsagnir fylgja hjálagðar. Þær bera skýrt með sér að LÍ er fylgjandi þvf að leitað 
verðí allra leiða til að (jölga lífiæragjöfum hér á landi.

Fyrir liggur að liffæragjöfum hefur fjölgað talsvert siðustu tvö ár, lfklega vegna aukinnar 
samfélagsumræðu. Sömuleiðis er ekki með vissu hægt að fullyrða aö lagabreyting úr upplýstu 
samþykki yfir f ætlað samþykki breyti miklu um fjölda Ifffæragjafa.1

LÍ feggur þvf áfram áherslu á að samþykki sjúklinga sé meginregla laga um réK'mdi sjúklinga 
og að mikilvægt sé að sú meginregla gildi sem oftast, og helst alltaf. Mcglnreglur um réttindi 
sjúklinga em hluti mannréttinda hvers einstaklíngs og þvf nauðsynlegt að þær megtnreglur séu 
virtar. LÍ leggur til að [ stað þess að breyta lögum um brottnám líffæra með jreim hætti sem hér 
er lagt til veröi lagt f frekari vinnu við að auka þekkingu einstaklinga á mikilvægi þess að þelr 
ákveði og komi á framfæri afstöðu sinni til IffTæragjafar eða gjafar Iffrænna efna og að sú 
afstaöa verði skráð, t.d. f Ökuskfrteini eða jafnvel með þvf að merka við reit á skattframtali.

Fulltrúar félagsins eru tilbúnír til að koma á fund velferðamefndar Alþingís til að ræða nánar 
efni frumvarpsins, verði eftir þvl leitað.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar Læknafélags Íslands,

formaður.

Hjálagt: Þrjár umsagnir Læknafélags fslands.

1 Sjá grein Runölfs Púlssonor prófessors (2 . tbl. Lœknabtaöslns 2017, aðgcngilcgt ó: 
wvw.lBeknabladid.ls.'mlublnddtO 17JQ2/nrf6303.
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LÆKNAFÉLAG ÍSLANDS
ICELANDIC UBDÍCAL ASSOCIATION

Nefhdasvtð Alþingís 
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Kópavogi, 30. apríl 2012.

Efni: Tillaga til þmgsályktunar um œtlað samþykki við llffœragjafir, 476. mól, 
þ ÍD g m an n aiillag a

Vlsað er til töivubréfs Alþingis frá 16. april sl. þar sem óskað er álits Lsknafélags fslands (LÍ) 
á tillögu tíl þingsályktunar um stlað samþykki við líffœragjafir, 476. mál á 140. 
löggjafarþingi.

j tiliögunni felst aö veiíérðanáðherra veröi falið að Iála semja frumvaip sem gerí ráð fyrir 
„œtluðu saniþykki*4 viö líffsragjafir í stað „etlaðrar oeitunarí1 þannig að (átina cinstaklingur 
verði sjáUkrafa Hffœragjafí nema bann Iiafi látið ( ljós vilja ti! hins gagnstæöa. Neiti 
aðstandendur líffæragjöf við andiát einstaklings skult þó taka tillit til þess. Ttitögunni fylgir 
ítarleg greinargerð þar sem m.a. er rakin þróun mála hér á iandt allt frá því að brottnám líffera 
vaiö mögulegt með Iðgum nr. 15/1991 um ákvörðun dauða og nr. 16/1991 um brottnám 
liffæra (hétu upphaflega íög um brottnám liffæra og krufhingar).

LÍ er fyigjandi því að samið verði Íagafrumvarp með ákvæðum sem tryggja að unnt sé að 
fjölga líffæragjöfum hér & landi. Lf vili þó benda & að það er mcginregla laga um réttindí 
sjúklinga nr. 74/199 að sjúklingur gefí samþykki sitt, sbr. 7. gr. laganna. LÍ telur mikiivsgt að 
meginreglan gildi sem ofrast, helst alitaf og teiur að ná megi markmiðum 
þingsáiyktunaitillögunnar með öðrum aðferðum en stiuðu samþykki ekki síst f Ijósi þess að 
tiUagan gerí ráð fyrir að ef aðstandandi neiti þá skuli taka tillit til þeirrar óskar. Skv. 
upplýsÍBgum sem fram komu í tiHðgu til þingsályktunartillögu um um uppiýsingar ( 
ökusklrteínl um vilja til Kffæragjafar frá 133. löggjafarþingi, sjá 
htto://www.althingi.Ís/altext/133/s/Í 115.html hafna ættingjar Uffsragjöf 140% tilvika. Það er 
þvf hugsanlegt að stlað samþykki með þcím fyrirvara að æltingjar gcti engu sð siður neitað, 
bsti I engu stöðuna frá þvf sem nú er. í  áðumefrtdri þingsályktunartiilðgu frá 2006 er því 
haldið fram að vandfundin sé heppilegri leið en að notast við upplýstngar á ökuskírteini 
viðkoraandi til að gera aðgengilcgar uppiýsingar um vi(ja cinstaklings til Síffæragjafar. Þessi 
leið hafi vlða vcrið farin í Ðandarikjunum. f sumum löndum er þessar upplýsingor aö finna á 
sjúkratryggingaskfrteim. Mcð þcssari aðferð iiggur beint fyrir samþykki einstaklingsins með 
þeim afleiðingum að afstaða aðstandenda getur ekkl breytt þeim vUja.

LÍ iýslr sig því saraþykkt þvf að samið verði frumvoxp um þetta efhi en telur að við 
frumvarpsvinnuna þurfi að skoða hvort hugsanlega sé árangursrikara að leita ieiða sem fela í 
sér að eíastaklingar séu einfaldlega spurðír um afstöðu sfna til þessa og sú afstaöa skráð með 
tryggUegum hætti, sbr. framangreint

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar Læknafélags íslands,

bjöm Jónsson, 
formaður.
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Kópavogi, 7. nóvcmbcr 2012.

Efni: Tilloga til þingsályktunar um ætlað samþykki við llffirragjafir, 28. mól, 
þtngmannatillagn.

Vísað cr tíl tölvubréfs Alþingis frá 26. októbcr sl. þar scm óskað cr álils Lsknafélags Islonds 
(LÍ) á tillðgu lil þingsályktunar um ætlað samþykki við llffæragjufir, 28. mil á 141. 
löggjafarþingi.

í tillögunni felst að velferðanáðherra vcrði falið að láta scmja frumvarp sem gcri ráð fyrir 
„ætluðu samþykki'* við IifTæragjafir f stað „ætlaðrar neitunar“ þannig að látinn cinstaklingur 
vcrði sjálfkrafa líffæragjafi nema hann hafi látið I ljós vilja til hins gagnstæða, Nciti 
aðstandendur llffæragjflf við andlát einstaklings skuli þó taka tillit til þess. Tíllflgunni fylgír 
itarlcg greinargerð þar sem m.a, cr rakin þróun raála hér á landi allt fré þvl aö brottnám llffæra 
varð mflgulegt mcfl Iflgum nr. 15/1991 um ákvörðun dauða og nr. 16/1991 um broltnám 
Kffæra (hélu upphafiega Iflg um brottnóm llffæra og knifhingor). Þar kcmur og fram að 
tillagan var Iflgð fram á 140. Iðggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu.

Ll áréttar umsögn sina frá sl. vori sem var svohljóðandi:
„LÍ er tylgjandi þvf að  sam ið verfli lugarrumvarp með ák v sö u m  sem  tryggja að unnt sé að 
fiðlga iíffæragjöFum hér 6 landi. Lf vill þd benda i  að það er m eginregln iBga um réuindi 
sjúklinga nr. 74/199 nð sjúklingur gefi sumþykki sitt, sbr. 7. gr. loganna. U  telu r m ik ilvsg t að 
m cginreglan gildi scm  oflast, helst a lítn f og lclur að  ná  mcgi markrniðum 
þingsályktunarlillögunnar m eö öflrum aöferðum en s tlu ð u  sam þykkí ckki s lst ( (jósi þcss aö 
tillagan geri ráfl (yrir oð e f  aöstondandi neiti þá skuli tnka tlllit til þetrrar óskar. Skv. 
upplýsingum  sum fram  kom u I tillögu til þingsályktunartillögu um  um upplýsingar { 
ðkusklrteini um v ílja  til liffxragjafDr frd 133. Iflggjafarþingi, sjá 
l)ltn ://w w w .allliiiiL !Í.is/a ltE xi/133 /s/l I I5.html liafna ættingjar IK Tæ ragjön 40% tilvika. Það er 
þvf hugssnlegt að æ tlað  sam þykki mcö þeim lyrirvera uð æ ttingjer geti engu að sfður ncitað, 
bætí I engu stflöuna fr& þvf sem nú er. I áðurncfndri þingsályktunsrtiliðgu frá 200G er þvl 
ImJdiö from að  vandfundin sc  heppiicgri lcið en að notast vtö upplýsingar á ökuskirtcint 
viflkomandi til að  gera  aögcngílcgar upplýsingar um vilje  cinstaklings til IflTsragjarar. bcssi 
lcið hafi vfðn verið  farln f Bandarikjunum. í sumum Iflndum e r þessar upplýsingar að linna á 
sjúkratryggingasklrtcini, M eö þessarl aðferð liggur beint fýrir sam þykki cinslnklingsins með 
þeim aiíciðinguin nð afstaða aðstandcnda getur ckki breytt þeim  vilja.

LÍ iýsir sig  þvi sam þykkt þvi að  samlö verði frumvarp um þcttn efni cn tclur að  við 
frum varpsvinnuna þurfi aö skofla hvort liugsanlega sé érangursrlkara að  lcila leiða sem fcía I 
s é r  að cinslaklingar séu  einfaldlega spurðir um afslöðu slna til þessa o g  sú afstaða sk rið  mefl 
ttyggilegum  hæ ttl, sbr. fram angreint.“

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar Læknafétags fslands,

Þ o rb jö m  Jó n sso n , 
fo rm aður.
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LÆKNAFÉLAG ÍSLANDS
IC IU N D IC  UHDICAL A5S0CIATI0N

Nefhdasvið Alþingis 
Austurstrætl 8-10 
150 Rcykjavik

Kópavogi, 2. desember 2013,

Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um broltnám KiTæra nr. 16/1991 (ætlað 
saraþykki), 34. múl, þingmannafhimvarp.

Vlsað er tíl tölvubréfs Alþingis frá 7. nóvcmber sl. þar sem óskað er álits Læknafólags Íslands 
(LÍ) á frumvarpi til laga um breytingu á iQgum um brottnám Ifffæra nr. 16/1991 (ætlað 
samþykki), 34. má! ó 143. löggjafarþingi.

í frumvarpinu felst aö gerð verði sú breyting á 2. gr. laga um brottnám Kffæra aö gcngið verði 
út frá ætluðu samþykki einstaklinga varðandi broltnám llffrera eða lífrænna efrio I slað þess að 
1 gildandi lögum er gengið út frá samþykki hans cða náinna vandamanna.

Eins og rakið er I greinargerð meö frumvarpinu bafa tvlvegis verið tagðar fram tillögur til 
þingsályktunar um gcrð lagafrumvaips um stlað samþykki við Ifffæragjafir, á 141. 
löggjafrrþingi (28. m&I) og 140. löggjafárþingí (476. mál). í hvorugt skiptið voru (illögumar 
útræddar.

LÍ gaf umsögn um báðar tillögumar. í umsögnunum kcmur fram að LÍ er fylgjandi þvl að 
fjölgað verði KfFæragjöfum hér á landi. LÍ leggur þó áherslu á að samþyldi sjúklinga er 
meginregla lago um réttindi sjúklinga og þv( mikilvægt að sú meginregta gildi sem oftast, og 
helst olltaf. Meginreglur um réttindi sjúklinga cru hluti mannréttinda hvers einstaklings og þvf 
nauðsynlegt að þær meginreglur séu vírtar. ( umsögnunum benti Lf aö nágrannalönd hafo 
farið þá leið að notast við upplýsingar á ökuskfrteiní cða sjúkraliyggingaskfrteim viðkomandi 
til að gera aögengilegor upplýsíngar um vilja cinstaklings dl líffæragjafar. LÍ telur þessar 
letðir heppilegri en þá aö gango út frá ætluöu samþykki eins og gert var I 
þingsályktunartillögunum og gert er I frumvaipi þvt scm hér er gefin umsögn um.

LÍ leggur til aö f stað þcss að breytn lögum um brottnám KfTæra mcð þcim hælli sem hér cr 
lagt til veiði þess f stað hrundiö af stað vinnu við að auka þekkingu cinstaklinga á mikilvægi 
þcss að þeir ákvcöi og komi ó framfæri afstöðu sinni til lfffæragjafar eða gjafar llfrænna cfha 
og sú afstaða verði skráð, l.d, ( ökuskfrteini.

Fulltrúar félagsins cru tilbúnir lil að koma á fund vclferðarnefridar Alþíngis tíl nð ræða nánar 
cfhi frumvarpsins, veröi efrir þvi leitað.

VirðingHrfyllst, 
f.h. stjómar Læknafélags íslands,

bjöm Joiís! 
formaður.
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