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frum varp til laga um breytingu á lögum  um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014, 
(fram kvæ m d vísindarannsóknar á m önnum  eða gagnarannsóknar).

Vísað er í umsagnarbeiðni velferðamefndar Alþingis vegna frumvarps um breytingu á lögum 
um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014. Þingskjal 268 -  250. mál, 149. 
löggjafarþing 2018-2019.

I 1. gr. frumvarpsins kemur fram að á eftir 17. gr. laganna komi ný grein, 17. gr. a. Ákvæðinu 
er ætlað að koma á tilkynningarskyldu ábyrgðarmanna vísindarannsókna vegna alvarlegra 
sjúkdóma sem finnast við framkvæmd vísindarannsókna á heilbrigðissviði. Ákvæðið á að 
gilda jafnt um vísindarannsóknir á mönnum og gagnarannsóknir.

I 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins segir að ef  tilviljanakennd greining á alvarlegum sjúkdómi, 
þ.m.t. erfðabreytileiki sem yfirgnæfandi líkur eru á að leiði til alvarlegs sjúkdóms, sem hægt 
er að bregðast við, finnst við framkvæmd vísindarannsóknar á mönnum eða við framkvæmd 
gagnarannsóknar skal ábyrgðarmaður rannsóknar þegar í stað tilkynna það til Embætti 
landlæknis. Embætti landlæknis skal síðan fela heilbrigðisstarfsmanni að afla nauðsynlegra 
persónuupplýsinga frá ábyrgðarmanni rannsóknar, upplýsa viðkomandi einstakling og veita 
honum ráðgjöf um möguleg meðferðarúrræði.

I 2. mgr. ákvæðisins segir að einstaklingur geti hvenær sem er ákveðið að hann vilji ekki fá 
þær upplýsingar sem kveðið er á um í 1. mgr. E f  einstaklingur vill ekki fá þær upplýsingar 
sem vísað er til í 1. mgr. skal hann tilkynna Embætti landlæknis um ósk sína. Landlæknir skal 
annast gerð eyðublaða fyrir slíkar tilkynningar og sjá til þess að þau liggi frammi á 
heilbrigðisstofnunum og hjá sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmönnum. Embætti 
landlæknis skal halda dulkóðaða skrá um einstaklinga sem hafa tilkynnt að þeir vilji ekki 
vera upplýstir og tryggja að vilji einstaklingsins sé virtur. Því næst er fjallað um þagnarskyldu 
starfsmanna Embætti landlæknis vegna þessara upplýsinga.

Að mati Vísindasiðanefndar er efni frumvarpsins siðfræðilega og lögfræðilega flókið og 
nokkur atriði sem vekja athygli nefndarinnar. Verður nú farið yfir þau atriði sem að mestu 
skipta að mati Vísindasiðanefndar í 1. gr. frumvarpsins, sem jafnframt er eina efnislega 
ákvæði frumvarpsins.

1. „Ef íilviljanakennd greining á alvar/egum sjúkdómi, þ.m.t. erföabreyti/eiki sem
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yfirgnœfandi Hkur eru á að leiði til alvarlegs sjúkdóms, sem hœgt er að hregðast við, 
fumst við framkvœmd vísindarannsóknar á mötmum eða við framkvæmd 
gagnarannsóknar skal áhyrgðarmaöur rannsóknar þegar í stað tilkynna það til emhœttis 
landlœknis. “

Að mati Vísindasiðanefndar er um að ræða óljósa og íþyngjandi skyldu sem lögð er á 
ábyrgðarmann vísindarannsóknar á heilbrigðissviði. Slík óljós skylda bíður upp á óljósa 
framkvæmd og óljósa ábyrgð ábyrgðarmanna vísindarannsókna. Þá kemur ekki fram í 
frumvarpinu hver nákvæmlega metur og túlkar þennan málslið, t.d. hvað nákvæmlega þýðir 
„alvarlegur sjúkdómur“ eða „yfirgnæfandi líkur“ í þessu samhengi? Þá sérstaklega þegar 
kemur að erfðarannsóknum, t.d. hvaða upplýsingum nákvæmlega er rétt að miðla? Hversu 
miklar þurfa líkurnar á alvarlegum sjúkdómi að vera til að teljast „yfirgnæfandi“? Þetta á 
ekki eingöngu við um erfðaupplýsinga sem sýna fram á ákveðna líkur á sjúkdómi, heldur líka 
aðrar læknisfræðilegar greiningar, s.s. myndgreiningar. Þannig á þetta einnig við um aðrar 
heilbrigðisupplýsingar en erfðaupplýsingar.

A f frumvaipinu að dæma er það hvorki Vísindasiðanefnd né Embætti landlæknis sem túlkar 
og metur 1. gr. frumvarpsins. Eðli málsins samkvæmt býður það upp á ýmis vandamál við 
framkvæmd laga þegar engu stjórnvaldi er falið það hlutverk að túlka og meta matskennda 
löggjöf.

2. „Emhætti landlæknis skal fe la  heilbrigðisstarfsmanni að afla nauðsynlegra 
persónuupplýsinga frá  áhyrgðarmanni rannsóknar, upplýsa viðkomandi einslakling og 
veita honum ráðgjöfum möguleg meðferðarúrræði. “

Samkvæmt efnisgrein frumvarpsins gildir það um framkvæmd vísindarannsókna á mönnum 
og gagnarannsókna. Ef Embætti landlæknis á að fela heilbrigðisstarfsmanni að afla 
nauðsynlegra persónuupplýsinga frá ábyrgðarmanni rannsóknar er gengið út frá því að allar 
gagnarannsóknir verði framkvæmdar á persónugreinanlegum gögnum eftir gildistöku 
frumvarpsins. Að öðruin kosti gæti ábyrgðarmaður ekki uppfyllt skyldu sína samkvæmt þessu 
ákvæði. Þannig væri komið í veg fyrir framkvæmd gagnarannsókna, sem og tilteknar 
vísindarannsóknir á mönnum, sem framkvæmdar eru á gögnum sem eru ópersónugreinanleg 
með öllu. Að mati Vísindasiðanefndar væri slík þróun ekki ásættanleg. Ástæðan er einkum sú 
að heilbrigðisupplýsingar teljast viðkvæmar persónuupplýsingar, sbr. b. liður 3. gr. laga um 
persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018. Að mati Vísindasiðanefndar á að 
vera mögulegt að framkvæma slíkar rannsóknir á ópersónugreinanlegum gögnum. Eðli 
málsins samkvæmt eru undantekningar á því, en með samþykkt frumvarpsins er almennt 
komið í veg fyrir rannsóknir á ópersónugreinanlegum gögnum.

Þá er rétt að nefna að í gagnarannsóknum eru notuð fyrirliggjandi heilbrigðisgögn. Það má 
segja að ákveðnar líkur er á því að upplýsingar sem þegar liggja fyrir, t.d. í sjúkraskrá, 
innihaldi almennt ekki óvæntar eða tilviljanakenndar niðurstöður.

3. „Einslaklingur getur hvenær sem er ákveðið að hann vilji ekki fá  þær upplýsingar sem 
kveðið er á um í I. mgr. Hann skal til/cynna emhætti landlœknis um ósk sína. Landlœknir 
skal annast gerð eyðuhlaða fyrir slíkar tilkynningar og sjá til þess að þau liggi frammi á 
heilhrigðisstofnunum og hjá sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmönnum. Emhætti 
landheknis skal halda dulkóðaða skrá um einstaklinga sem hafa tilkynnt að þeir vi/ji ekki 
vera upplýstir skv. I. mgr. og tryggja að vilji einstaklingsins sé virtur. “

Það vekur athygli Vísindasiðanefndar að samkvæmt ofangreindu gengur frumvarpið út frá 
ætluðu samþykki þegar kemur að því að miðla heilbrigðisupplýsingum, þ.m.t.



erfðaupplýsingum, til einstaklinga. Þannig er ekki gengið út frá upplýstu samþykki 
einstaklinga um miðlun viðkvæmra upplýsinga. Samkvæmt því er réttur þeirra einstaklinga 
sem óska ekki eftir því að fá slíkar upplýsingar ekki fyllilega varinn að mati 
Vísindasiðanefndar. Því er ekki annað að sjá en að virðing gagnvart mannhelgi og 
sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga sé ófullnægjandi.

Þegar ábyrgðarmaður rannsóknar hefur sótt um leyfi Vísindasiðanefndar til að framkvæma 
vísindarannsókn, og hann hefur í hyggju að miðla afmörkuðum og einstaklingsbundnum 
heilbrigðisupplýsingum til þátttakanda, t.d. erfðaupplýsingum, hefur nefndin gert kröfu um 
að upplýst samþykki fyrir slíkri miðlun liggi fyrir. Slík krafa er m.a. byggð á ákvæðum 18. og 
19. gr. laga nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Umrædd ákvæði fjalla um 
upplýst samþykki í vísindarannsóknum. Upplýst samþykki skal vera skriflegt og veitt af  
fúsum og frjálsum vilja eftir að þátttakandi hefur fengið fullnægjandi upplýsingar um 
rannsókn, áhættu sem henni kann að fylgja, hugsanlegan ávinning og í hverju þátttaka er 
fólgin. Undanfari slíks samþykkis er þannig kynning og fræðsla svo samþykkið sé upplýst. 
Vísindasiðanefnd hefur grundvallað þessa framkvæmd um upplýst samþykki á lögum nr. 
44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, Helsinki yfirlýsingu Alþjóðasamtaka lækna, 
Oviedo sáttmálanum, sem samþykktur var á vettvangi Evrópuráðsins árið 1997, ásamt 
viðbótarbókun við sáttmálann um rannsóknir á sviði líflæknisfræði frá 25. janúar 2005, sem 
og 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Islands nr. 33/1944. Að mati Vísindasiðanefndar er 
mikilvægt í ákveðnum tilvikum að þátttakendur hafi val um að fá upplýsingar sem kunna að 
hafa áhrif á lífsgæði og lífslengd. Aftur á móti þarf undanfari slíkrar miðlunar að vera upplýst 
samþykki. Vísindasiðanefnd hefur einnig í ákveðnum tilvikum spurt ábyrgðarmann hvort 
ekki sé rétt að slík miðlun fari fram, t.d. vegna rannsóknarefnisins. Þannig að 
Vísindasiðanefnd er almennt ekki mótfallin miðlun heilbrigðisupplýsinga til þátttakanda svo 
lengi sem það sé gert að ákveðnum skilyrðum uppfýlltum, þ.m.t. upplýst samþykki. Aftur á 
móti er ætlað samþykki, eins og sett er fram í umræddu frumvarpi, ekki heppileg leið.

Rétt er nefna að heilbrigðisgögn sem þegar liggja fyrir og sem safnast hafa við framkvæmd 
vísindarannsókna, sem og gögn sem safnast í framtíðinni, eru ekki eign annarra en 
þátttakanda sjálfra. Þannig að ábyrgðarmenn, leyfishafar safina eða stjórnvöld geta ekki farið 
með þau eins og háttar hverju sinni. í 10. gr. laga nr. 110/2000 um lífsýnasöfn og söfn 
heilbrigðisupplýsinga segir að leyfishafi safns, þ.e.a.s. lífsýnasafns eða safns 
heilbrigðisupplýsinga, telst ekki eigandi heilbrigðisgagna þó hann hafi umráðarétt yfir þeim. 
Þá segir í 21. gr. laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014, að þátttakandi geti 
krafist þess að lífsýnum og heilbrigðisupplýsingum um sig sé eytt ef  hann dregur til baka 
samþykki sitt fyrir að taka þátt í rannsókn. Aftur á móti getur ábyrgðarmaður almennt gert 
allt við heilbrigðisgögn þátttakanda sem rúmast innan upplýsts samþykkis þátttakanda, t.d. 
miðlað til hans upplýsingum um heilsufarsástands hans eða erfðaupplýsingum.

Um er að ræða einstaklingsákvörðun. Það er undir einstaklingnum sjálfum komið hvort 
hann/hún vilji fá slíkar upplýsingar. Þessi sjónarmið um sjálfsákvörðunarrétt eða 
sjálfsforræði eru grundvöllur vísindarannsókna á heilbrigðissviði. I samhengi við þetta segir í
4. gr. laga nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði að slíkar rannsóknir skuli 
byggjast á virðingu fyrir mannhelgi þátttakenda og að mannréttindum skuli ekki fórna fýrir 
hagsmuni vísinda og samfélags. Samkvæmt þessu má þannig segja að tilgangurinn helgi ekki 
meðalið. Þannig að það vekur sérstaka athygli að frumvarpinu sé ætlað að víkja frá 
grundvallarkröfum sem ríkt hafa í umræðu um löggjöf og siðfræði um vísindarannsóknir á 
heilbrigðissviði í tugi ára. Ekki er að sjá að röksemdir í greinargerð frumvarpsins breyti 
þessari afstöðu.



í greinargerð frumvarpsins er vísað til skýrslu starfshóps heilbrigðisráðherra frá því í maí 
2018 um nýtingu erfðaupplýsinga í einstaklingsmiðuðum forvörnum. Það má segja að þetta 
frumvarp sé útfærsla á því sem starfshópurinn nefnir „Leið 1“ . Sú leið Qallar um miðlun 
upplýsinga með ætluðu samþykki. Starfshópurinn íjallaði alls um þrjár leiðir og féllst á að 
haldbærasta leiðin væri „Leið 3“ , þ.e. miðlun þar sem einstaklingur veitir upplýst samþykki 
eftir að hafa fengið kynningu og fræðslu áður en hann veitir samþykki. í niðurstöðum 
starfshópsins um „Leið 1“, sem segja má að sé útfærð með umræddu frumvarpi, segir m.a. 
eftirfarandi á bls. 3: „ IJm það álitaefni hvort miðlunina mœtti helga meö setningu sérstakrar 
lagaheimUdar, sem gengi þá framar lögum um persónuvernd, taldi nefndin vafasamt að slík 
/ög gœtu staðist kröfur 71. gr. stjórnarskrárinnar en Hæstiréttur hefur staðfest aö 
heilbrigðisupplýsingar séu varðar q f  ákvæðum hennar eins og aðrar persónuupplýsingar. 
Sú grein stjórnarskrárinnar hefur beina tengingu við H. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. 
Þróun í túlkun þess ákvœðis sáttmá/ans hefur verið í þá átt að veita einstaklingum aukið 
sjálfsforrœði til ákvörðunartöku um sína persónu/egu hagi og þar sem hér er um að rœða mál 
sem snýr að viðkvæmum upp/ýsingum um heilsuhagi fólks og heilsuhorfur má leiða líkur að 
því að með ofangreindri miö/un yrði gengið á sjálfsforræði einstaklingsins ti! að taka 
ákvörðun um hvort viðkomandi vildi vita um tiltekin mál sem tengjasl heilsu hans. “

Að lokum vill Vísindasiðanefnd vekja athygli velferðarnefndar Alþingis á 34. gr. laga nr. 
44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Akvæðið veitir heimild til setningu 
reglugerðar um í hvaða tilfellum og með hvaða hætti tilkynna eigi þátttakanda í 
vísindarannsókn um mikilvæga þætti sem koma fram við gerð rannsóknar og varða heilsu 
hans. Að mati nefndarinnar er rétt að reglugerð a f  þessum toga verði sett í samræmi við þau 
sjónarmið sem rakin hafa verið hér að ofan.

M eð kveðju, f.h. V ísindasiðanefndar, 

K ristjan E rlendsson, la/kiiir, foí{naður


