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Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala barst til um sagnar frumvarp uin breytingar 
á lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (44/2014) - 250.mál.

G erðar eru eftirfarandi athugasemdir.

T ilviljanakenndar greiningar á alvarlegum sjúkdóm um , sem hægt er að bregðast við, geta haft 
afgerandi áh r if  á líf og heilsu þeirra sem þær fá í hendur. Við m öguleika á slíkri greiningu, þegar 
um er að ræða vís indarannsókn á m önnum , finnst Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala 
rétt að gera kröfu um að slíkt komi fram í upplýstu samþykki með skýrum og s töðluðum  hætti og 
þátttakendum  þar gert kleift að merkja við hvort v iðkomandi vilji fá slíkar upplýsingar í hendur 
eða ekki.

Við fram kvæm d gagnarannsókna verður þessu ekki við komið. Frum varpið gerir ráð fyrir ætluðu 
samþykki nem a einstaklingar hafi tilkynnt Landlækni annað. Vert er að leggja áherslu á að 
almenningi verði ítarlega gert kunnugt um rétt til að segja hug sinn og að auðvelt sé að nálgast 
gögn þar að lútandi helst bæði rafrænt og á pappírsformi, jafnvel símleiðis m eð ráðgjöf. 
A lm enningi þarf  einnig að vera ljóst að Landlæknisem bættinu geti borist gögn til um tjö llunar 
sem kunna að innihalda v iðkvæ m ar heilbrigðisupplýsingar einstaklings.

Ferli til t i lkynningar og hver fær það hlutverk að upplýsa þátttakendur þurfa að vera skýr og í 
samræmi við lög um  varðveislu  og meðferð persónuupplýsinga. N efndin  bendir einnig á að 
með fram þróun þekkingar og nýjum m eðferðarm öguleikum  geta m argir ólíkir s júkdóm ar fallið



undir þessa grein sem ekki m yndu gera það eins og er. Rétt er að hafa framsýni í framsetningu 
með tilliti til þessa.

Ekki kem ur skýrt fram í frumvarpinu hvort það muni einungis gilda framvirkt, eða hvort það 
muni einnig ná yfír rannsóknir sem þegar eru hafnar og jafnvel lokið. Rétt gæti verið að skýra 
þetta atriði nánar. Einungis víðtækt samþykki þátttakenda í vísindarannsókn leyfír í raun að 
n iðurstöður séum notaðar til annars en tekið er frarn í upprunalegri rannsókn, eða í öðrum 
rannsóknum.

Virðingarfyllst fyrir hönd Siðanefndar heilbrigðisrannsókna á Landspítala,


