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Efni: Umsögn Sjúkrahússins á Akureyri um frumvarptil laga um vísindarannsóknirá 
heilbrigðissviði (framkvæmd vísindarannsóknar á mönnum eða gagnarannsóknar). 250. 
mál. 149. löggjafarþing 2018-2019. Þingskjal 268.

Frum varpið hreyfir við mjög þörfu máli. Það er eitt atriði sem kemur upp við yfirferð á 
frum varpinu og tengist eftirfarandi upplýsingaskyldu;

í frum varpinu, 17. gr. a. er lagt til að standi „Eftilv iljanakennd greining á alvarlegum  
sjúkdóm i, þ.m.t. erfðabreytileiki sem  yfirgnæ fandi líkur eru á að leiði til alvarlegs 
sjúkdóm s , sem  hæ gt er að bregðast við, fin n st við fram kvæ m d vísindarannsóknar á 
m önnum  eða við fram kvæ m d gagnarannsóknar skal ábyrgðarm aður rannsóknar 
þ eg a r í  stað tilkynna það til em bæ ttis landlæ knis."

Þarna vaknar sú spurning hvort ekki þurfi að liggja fyrir sam þykki viðkom andi að 
þessar upplýsingar verði sendar embætti landlæknis ef þær koma fram. Alla vega má 
álykta að viðkom andi þurfi að vera upplýstur um að slíkt verði gert. Benda má á að í 
10. gr. c. Rgl. 230/2018 (Reglna um hvernig velja má og nálgast fólk til þátttöku í 
vísindarannsóknum  á heilbrigðissviði og hvaða fræ ðslu skuli veita því áður en 
sam þykkis þess er leitað) segir um fræ ðsluskyldu áður en upplýsts samþykkis er aflað 
að fræ ða skuli viðkom andi einstakling um hverjum upplýsingar verði afhentar.
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