
Siðfræðistofnun 

Siðfræðistofnun Háskóla Íslands

Umsögn til velferðarnefndar Alþingis vegna frumvarps um breytingu á 
lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, nr. 44/2014. Þingskjal 268 
-  250. mál, 149 löggjafarþing 2018-2019.

Það er mat Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands að efni frumvarpsins sé siðfræðilega 
flókið og að nokkrir annmarkar séu bæði á frumvarpinu sjálfu og greinargerðinni. Þótt 
frumvarpið sé augljóslega lagt fram með góðum hug getur stofnunin ekki annað en 
varað við samþykkt þess.

Í fyrsta lagi er ekki hægt að lesa annað úr 2. mgr. ákvæðisins en að í frumvarpinu sé 
gengið út frá svokölluðu „ætluðu samþykki“ þátttakenda í vísindarannsóknum á 
heilbrigðissviði. Þessi hugmynd gengur þvert gegn því viðtekna viðmiði að miðlun 
viðkvæmra upplýsinga þurfi að byggja á upplýstu samþykki þátttakenda. Hér væri því 
stigið stórt skref gegn alþjóðlega viðurkenndri leið til að vernda mannhelgi og 
sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga. Að mati Siðfræðistofnunar færa hvorki ákvæði 
frumvarpsins né greinargerðin sem henni fylgir fullnægjandi rök fyrir því hvers vegna 
slíkt skref ætti að vera tekið á Íslandi. Það er ekki nægjanlegt að bjóða upp á þann 
möguleika fyrir þátttakendur að þeir geti afþakkað að fá þessar upplýsingar. Sú 
ákvörðun væri ekki upplýst enda ferlið annað en þegar leitað er eftir upplýstu samþykki.

Í greinargerð segir raunar að rétturinn til fá allar nýjustu og bestu upplýsingar um 
sjálfan sig geti „ekki lotið lægra haldi fyrir rétti þess sem ekki vill fá aðgang að 
upplýsingum um sig“. Hér virðist hugsun flutningsmanna vera sú að það sé beinlínis 
skylda að tilkynna fólki um nýjustu og bestu heilbrigðisupplýsingar sem koma fram við 
vísindarannsóknir hver svo sem vilji þátttakenda sé, en það stangast á við það ákvæði í 
frumvarpinu að fólk geti afþakkað upplýsingarnar.

Í fyrri málsgrein frumvarpsins er reynt að draga fram þá siðferðilegu skyldu að tilkynna 
fólki um líkur á alvarlegum sjúkdómum. Málsgreinin er þó ákaflega óljós og erfitt að 
gera sér grein fyrir hvernig siðferðileg skylda -  sem svo stendur til að setja í lög -  geti 
orðið til ef ekki er mögulegt að orða hana skýrar. Óskýrleikinn er sérstaklega áberandi 
varðandi þau lykilhugtök og viðmið sem koma fyrir. Hvorki er útskýrt í frumvarpi né 
greinargerð hvað „tilviljanakennd greining“ og „yfirgnæfandi líkur“ merkir og hvað vísað 
er til þegar sagt er: „sem hægt er að bregðast við“. Einnig hlýtur að þurfa að vera á 
hreinu hvað átt er við með „heilbrigðisstarfsmanni“ sem á að taka við keflinu af



ábyrgðarmanni rannsóknar. Ráðgjöf um möguleg meðferðarúrræði þar sem byggt er á 
áhættumati fremur en sjúkdómsgreiningu er mjög vandmeðfarin og ekki á færi nema 
sérfræðinga.

Helsti ágalli frumvarpsins er raunar að það tekur ekki á mikilvægustu spurningunum 
varðandi það hvernig á að bregðast við ef upplýsingar um alvarlega erfðabreytileika 
koma fram í rannsóknum. Greinargerðin vísar í námsritgerðir þar sem fram kemur 
hversu mikilvægt það getur reynst þegar sjúkdómar greinast snemma hjá sjúklingum 
sem sækja sér heilbrigðisþjónustu hjá meðferðarlæknum. Greinargerðin skautar alveg 
fram hjá mikilli og ítarlegri alþjóðlegri fræðilegri umræðu um hvernig bregðast eigi við 
þegar slíkar upplýsingar koma fram hjá þátttakendum í vísindarannsóknum. Hér er 
ólíku saman að jafna. Það er því erfitt að sjá hvað átt er við þegar sagt er að umræðan 
hafi verið „því miður á forsendum þeirra sem vilja ekki vera upplýstir um 
sjúkdómsvaldandi erfðabreytileika og þeirra sem telja að rétturinn til að vilja ekki vita sé 
yfirsterkari réttinum til að vera upplýstur“. Ef umræðan hefur einkennst af efasemdum 
þá hefur hún þvert á móti snúist um hvernig hægt er að fá fram viðurkennd viðmið um 
hvenær tilkynna eigi þátttakendum í vísindarannsóknum, sem ekki eru sjúklingar, um 
sjúkdómsvaldandi erfðabreytileika og hvernig sé hægt að standa að slíkri upplýsingagjöf 
með ábyrgum hætti.

Verkefnið á Íslandi í samtímanum er að finna svör við þessum spurningum. Enn hefur 
ekki tekist að finna trúverðuga leið til að skapa vettvang sem getur uppfyllt kröfur um að 
tryggja upplýst samþykki, nákvæmar skilgreiningar á því hvað teljist yfirgnæfandi líkur, 
hvenær raunverulega er mögulegt að bregðast við, hvernig greiningu um er að ræða og 
hvernig tryggt sé að sérhæfð ráðgjöf verði til staðar.

Umræða er af hinu góða og hún þarf að draga fram ólíkar hliðar hvers máls. 
Lagafrumvarp sem gjörbreytir rannsóknarumhverfi heilbrigðisvísinda á Íslandi, leggur 
gríðarlega íþyngjandi skyldur á rannsakendur og skapar Íslandi sérstöðu þegar kemur 
að alþjóðlega viðurkenndum viðmiðum í rannsóknum birtist sem heldur stórkarlaleg 
leið til að bregðast við brýnni en um leið viðkvæmri áskorun.
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