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Efni: Umsögn íslenskrar erfðagreiningar ehf. um frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014,
(framkvæmd vísindarannsóknar á mönnum eða gagnarannsóknar). (Þingskjal 
268-250. mál -  149 löggjafarþing 2018-2019.)

Islensk erfðagreining (IE) fagnar mjög frumvarpi þessu og telur að það sé löngu 
tímabært að erfðafræðiupplýsingar sem verða til við vísindarannsóknir séu notaðar í 
fyrirbyggjandi læknisfræði á íslandi. Styður fyrirtækið því frumvarpið heilshugar og 
leggur til að efni þess verði gert að lögum.

I frumvarpinu er lagt til að þeim sem stunda vísindarannsóknir á heilbrigðissviði verði 
gert skylt að tilkynna embætti landlæknis þegar þeir fínna erfðabreytileika sem fylgir 
mikil hætta á alvarlegum sjúkdómum hjá þátttakanda í rannsóknum á vegum 
viðkomandi rannsakanda.

IE leggur til að í endanlegri gerð frumvarpsins verði a) kveðið á um að á vegum 
landlæknisembættissins verði komið á fót nefnd sem hafi það hlutverk að setja saman 
og gefa út leiðbeiningar til rannsakenda um hvaða greiningar á þekktum, óæskilegum 
erfðabreytileikum sé rétt að tilkynna til embættisins skv. ákvæðum frumvarps og b) að 
1. notuð sé hugtakið „greining“ í 1. gr. 1. mgr. 1. málslið sem hefjist þá þá svo: „Ef 
greining á alvarlegum sjúkdómi, þ.m.t. efðabreytileiki....“

Að lokum vill IE benda á þá staðreynd að við framkvæmd vísindarannsókna séu ekki 
notuð tæki og tilraunastofur sem hafa verið vottaðar til klínískra rannsókna á borð við 
þær sem þjóna heilbrigðiskerfmu beint. A f þeim sökum er nauðsynlegt að þegar 
erfðabreytur eru notaðar í lækningaskyni verði þær ætíð staðfestar með nýrri mælingu 
hjá heilbrigðiskerfmu til að koma í veg fyrir möguleika á röngum mælingum. ÍE telur 
að hér sé um það mikilvægt atriði að ræða að rétt sé að kveðið verði á um það með 
ótvíræðum hætti í lögum.

Undirritaður óskar eftir því að fulltrúum íslenskrar erfðagreiningar verði boðið að 
koma fyrir þingnefnd þá sem fjallar um málið til að fara yfir málið.

Virðingarfyllst, f.h. íslenskrar erfðagreiningar ehf.

Kári Stefánsson, forstjóri
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