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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um kynrænt sjálfræði (752. mál)

Með tölvupósti, dagsettum 2. apríl 2019, gaf Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis Embætti 
landlæknis kost á að senda inn umsögn um frumvarp til laga um kynrænt sjálfræði. Embættið 
þakkar fyrir að fá tækifæri til þess að gefa álit sitt á framangreindu frumvarpi.

Embætti landlæknis telur að frumvarpið sé vandað og feli í sér mikla réttarbót fyrir þann hóp 
einstaklinga sem það nær til og mælir með samþykkt þess. Embættið vill þó nefna fáein atriði 
sem lúta að ákvæðum frumvarpsdraganna.

\

Samkvæmt því sem fram kemur í 4. gr. frumvarpsins getur sérhver einstaklingur sem náð hefur 
15 ára aldri breytt skráningu á kyni sínu í þjóðskrá án skilyrða. Með samþykki frumvarpsins 
væri horfið frá því fyrirkomulagi, sem lög nr. 57/2012 kveða á um, að sá sem hlotið hefur 
greiningu og viðurkennda meðferð hjá teymi Landspítala um kynáttunarvanda geti óskað 
staðfestingar hjá sérfræðinefnd um kynáttunarvanda um að hann tilheyri gagnstæðu kyni. 
Embættið telur þessa breytingu réttarbót og þjóna hagsmunum þeirra einstaklinga sem óska eftir 
því að fá kyn sitt leiðrétt.

í 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins er lagt til að óheimilt sé að gera skurðaðgerð, lyfjameðferð, 
hormónameðferð eða aðra læknismeðferð, svo sem geðlæknismeðferð eða sálfræðimeðferð, að 
skilyrði fyrir breytingu á skráningu kyns. Embætti landlæknis telur mikilvægt að umræddar 
meðferðir séu ekki gerðar að skilyrði fyrir breytingu á opinberri skráningu kyns og styður 
ffamangreint.

Ákvæði 1. mgr. 11. gr. um líkamlega friðhelgi á einungis við um einstaklinga 16 ára og eldri. 
Embætti landlæknis styður ákvæði I til bráðabirgða um að sérstaklega verði fjallað um 
viðkvæm og flókin mál bama yngri en 16 ára af starfshópi. Þar verði litið sérstaklega til reynslu 
og upplifunar þeirra einstaklinga sem í hlut eiga en afar mikilvægt er að réttindi bama með 
ódæmigerð kyneinkenni séu tryggð.

Samkvæmt því sem fram kemur í 12. gr. frumvarpsins getur einstaklingur sem óskar eftir 
meðferð hjá teymi Landspítala um kynvitund og breytingar á kyneinkennum, en hefur verið 
synjað um slíka meðferð, skotið þeirri ákvörðun til landlæknis. Ákvörðun landlæknis er 
kæranleg til ráðuneytis heilbrigðismála. Embættið bendir á að til þess að geta sinnt hlutverki 
sínu sem úrskurðaraðili þyrfti landlæknir að koma á fót nefnd skipaðri sérfræðingum með
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þekkingu á málefninu þar sem starfsfólk embættisins býr ekki í dag yfir þeirri sérfræðiþekkingu 
sem nauðsynleg þykir. Kveða mætti á um skipan slíkrar úrskurðarnefndar sem og nánar um 
hvemig slík tilvik skuli meta í reglugerð.

Virðingarfyllst,

Alma D. Möller Lilja/Rún Sigurðardótnr
landlæknir lögfræðingur
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