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Varðar: Umsögn Landspítala um frumvarp til laga um vísindarannsóknir á

heilbrigðissviði (framkvæmd vísindarannsóknar á mönnum eða gagnarannsóknar), 250. 

mál, (268/149)

Við undirrituð höfum lesið og metið ofangreint frumvarp um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði. Með breytingum sem lagðar eru til og útskýrðar hér að neðan gæti þetta verið 

afar gagnlegt frumvarp miðað við íslenskar aðstæður.

Á Íslandi eru til staðar gríðarlegar erfðaupplýsingar sem gætu nýst skjólstæðingum okkar 

og haft áhrif á getu okkar sem heilbrigðisstarfsmanna til að veita þeim bestu mögulegu 

heilbrigðisþjónustu fyrir minnsta mögulegan kostnað. Þetta frumvarp með ákveðnum breytingum 

gæti orðið mikilvægt skref í því að hefja uppbyggingu sniðlækninga (e. personalized medicine) á 

Íslandi. Sniðlækningar felast í því að hverjum sjúklingi sé veitt sértæk og öflug læknisþjónusta 

byggð á undirliggjandi áhættumati sem hefur erfðaupplýsingar og aðra áhættuþætti til 

viðmiðunar. Við höfum gert eftirfarandi athugasemdir um frumvarpið, sérstaklega hvað varðar 

miðlun erfðaupplýsinga til þeirra sem tekið hafa þátt í vísindarannsóknum. Tillögur að 

breytingum á lagagrein eru neðst í skjalinu. Við höfum ekki sérþekkingu á lagalegum 

vafaatriðum um hvort og hvenær tilkynningar um tilviljunarkenndan fund meinvaldandi 

erfðabrigða stangist á við önnur lög, stjórnarskrá eða mannréttindasáttamál Evrópu. Eðlilegra að 

aðrir fjalli um þau atriði.
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Miðlun erfðaupplýsinga sérstaklega forspárrannsókna um mögulega erfðaáhættu á alvarlegum 

sjúkdómi er vandasamt ferli og jafnan talið eðlilegt að það sé í höndum sérþjálfaðs starfsfólks í 

erfðalæknisfræði og erfðaráðgjöf. Það er reynsla fagfólks að einstaklingar hiki oft við að fá slíkar 

upplýsingar þegar á reynir. Flestir vilja hafa sjálfráð um hvenær og við hvaða aðstæður þeir fái 

upplýsingar um að hafa meðfædda áhættu um alvarlegan sjúkdóm. Sé ekki staðið rétt að málum 

getur það valdið skaða og leitt til að fólk bregðist ekki rétt við aðstæðum. Starfsfólk 

erfðaráðgjafar Landspítalans hefur mikla reynslu í erfðaráðgjöf, t.d. meinvaldandi breytinga í 

BRCA2 genum. Þúsundir einstaklinga hafa komið í ráðgjöf á Landspítala vegna mögulegrar 

áhættu á arfgengu krabbameini og rúmlega 800 einstaklingar hafa þegar verið greindir sem 

arfberar fyrir breytinguna 999del5 í BRCA2 geni. Eðli málsins vegna hafa talsvert fleiri, þ.e. 

ættingjar þeirra, upplýsingar um mögulega áhættu vegna fjölskyldutengsla. Það er áberandi hvað 

margir hika á ýmsum stigum ferilsins; koma ekki í blóðprufu eftir að hafa fengið beiðni og hika 

við eða vilja ekki frétta niðurstöður. A f þeim sem fengið hafa upplýsingar um að þeir séu með 

999del5 breytinguna í BRCA2 geni, gegn um arfgerð.is er áberandi stór hópur sem hikar við að 

koma í staðfestingarpróf og ræða niðurstöður. Það ræðst af mörgum atriðum hvaða leið er best til 

að miðla tilfallandi erfðaupplýsingum úr vísindarannsóknum og eðlilegast að það sé ákveðið af 

fagráði með sérþekkingu.

Tillögur og ábendingar:

1. Fagráð um miðlun erfðaupplýsinga í erfðafræði. Við ráðleggjum að í lögunum sé 

kveðið á um að fagráð skipað af Embætti landlæknis eftir viðeigandi tilnefningar meti 

upplýsingar frá ábyrgðarmanni rannsóknar og ákveði hvort og með hvaða hætti eigi að miðla 

þeim til þátttakenda eða undirhópa þeirra m.t.t. eðli áhættu, aldurs, kyns, upplýsinga í upplýstu 

samþykki o.fl. Einnig er mikilvægt að slíkt fagráð meti hvers konar upplýsingar tengdar 

mismunandi sjúkdómum sé eðlilegt að tilkynna. Þótt skynsamlegt sé að nota lista frá ACMG 

(actionable genetic diagnosis) sem

upphafspunkt eru á Íslandi algengir, meðhöndlanlegir erfðasjúkdómar sem vantar á þennan lista. 

Til dæmis má nefna arfgenga járnofhleðslu, APRT skort og landnemastökkbreytingar sem valda
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auknum líkum á skyndidauða eða hjartabilun. Eins er mögulegt að finnast muni fleiri 

meðhöndlanlegir sjúkdómar eða nýjar meðferðir sem vert er að bæta á slíkan lista þannig að 

hann þarf að vera í stöðugri endurnýjun. Slíkt fagráð gæti t.d. verið samsett af 

heilbrigðisstarfsmanni frá Erfða- og sameindafræðideild hjá Landspítala, frá Íslenskri 

erfðagreiningu og starfsmanni frá Landlækni.

2. Rétt þeirra sem ekki vilja upplýsingar þarf að útfæra betur. Erfitt er þegar fólk neitar 

að fá upplýsingar, sér staklega þar sem það kann að hafa litla þekkingu á þýðingu þeirra. Best 

væri að hafa til staðar leið til að fólk geti valið hvaða upplýsingar það vill fá. Sumir vilja 

upplýsingar um einstaka sjúkdóma en ekki aðra og það ber að virða. Einnig er mikilvægt að til 

staðar sé leið til að gera fyrirspurnir um ákveðna sjúkdóma eða tilhneigingu til þeirra þegar á þarf 

að halda. Þetta væri allt auðveldlega hægt að gera gegn um heilsuvera.is. Heilsuvera.is væri 

góður kostur fyrir miðlun á þessum upplýsingum og tilfallandi erfðaupplýsinga almennt. Annar 

kostur við Heilsuveru að þar væri hægt að veita upplýsingar sem jafnframt eru aðgengilegar 

heilbrigðisstarfsfólki. Heilsuvera gæti augljóslega einnig miðlað tilfallandi erfðaupplýsingum úr 

vísindarannsóknum með skilvirkum og öruggum hætti. Rétt upp sett og með viðeigandi 

upplýsingum myndi hverfa munurinn á að fólk sé látið vita um tilfallandi erfðaupplýsingar með 

virkum hætti og að fólk leiti sér upplýsinga að eigin frumkvæði. Fagráðið myndi væntanlega 

oftast velja að nota Heilsuveru á þennan hátt.

3. Vitneskja um arfberastöðu (víkjandi erfðir). Það væri mikilvægt fyrir einstaklinga á 

barneignaraldri að geta fengið upplýsingar um arfberastöðu sína vegna víkjandi erfðasjúkdóma 

sem aukið geta líkur á alvarlegum sjúkdómi hjá barni. Í frumvarpinu er ekki gert ráð fyrir að 

þessum möguleika. Á Íslandi eru margir algengir erfðabreytileikar sem valda alvarlegum 

sjúkdómum, sumir þeirra eru svo algengir að beratíðnin er hærri en 1%. Á Íslandi er því 

algengara en ætla mætti að fyrir tilviljun eignist tveir arfberar sama sjúkdóms saman barn, sem 

þá hefur 25% líkur á að vera með þann alvarlega sjúkdóm. Vegna þessa fæðast nokkur börn hér á 

landi á hverju ári með mjög alvarlega sjúkdóma sem valda dauða eða mjög alvarlegum 

heilsuvandamálum snemma á ævinni. Enginn þessara sjúkdóma hefur gagnlega meðferð á 

þessum tímapunkti. Þetta er vandamál sem þekkist í öðrum þýðum (e. Ashkenazi Jewish) en þar 

hefur ungu fólki boðist að skima fyrir slíkum algengum sjúkdómum eins og Tay-Sachs 

sjúkdómnum og ef báðir foreldrar eru berar býðst þessum fjölskyldum að fara í
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fósturvísisgreiningu (e. preimplantation genetic diagnosis) en þar gæti slík fjölskylda tryggt að 

eignast ekki barn með alvarlegan ólæknandi sjúkdóm.

4. Tækifæri á miklum framförum. Hér er gríðarlegt tækifæri fyrir íslenska 

heilbrigðisþjónustu en á sama tíma má ekki gleyma að fjárfesta í því starfi sem mun taka við 

þessum sjúklingum en það verður Erfða- og sameindafræðideild Landspítala Háskólasjúkrahúss í 

tilfelli erfðaupplýsingar og síðan ýmsir aðilar sem kæmu að eftirliti og meðferð. Öll þessi 

starfsemi sem þarf að vera viðbúin að taka við þessum verkefnum. Meta þarf áhrif þessa á 

heilbrigðisþjónustuna í heild - þar með talið mögulegan kostnað.

5. Tryggja þarf að einstaklingum verði ekki mismunað á grundvelli erfðaupplýsinga.

Það sem kom fram í þeirri rannsókn sem vitnað er til í greinargerð frumvarpsins og laut að 

konum sem komu í krabbameinsskoðun á Leitarstöð Krabbameinsfélagsins er að “óháð 

ættarsögu hafði helmingur (49%) áhyggjur af því að niðurstöður erfðaprófa hefðu áhrif á 

sjúkratryggingar” . Það færi því vel á því að samhliða frumvarpi sem þessu væri lagt fram 

frumvarp að lögum sem tryggir að ekki megi mismuna einstaklingum á grundvelli 

erfðaupplýsinga. Má í þessu efni vísa til laga sem tekin voru upp í Bandaríkjunum árið 2009, the 

Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) sem tryggir að ekki megi mismuna á 

grundvelli erfða, hvorki við sölu sjúkratrygginga, né við ráðningu í störf.

Tillögur að breyttum texta lagagreinar með rauðu letri:

Tilkynningarskylda vegna alvarlegra sjúkdóma 

E f 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 embættis landlæknis. Landlæknir skal skipa fagráð sér til 

ráðgjafar um hvernig bregðast skal við tilkynningum um tilfallandi erfðaupplýsingar til 

embættisins. Embætti landlæknis skal fela heilbrigðisstarfsmanni að afla nauðsynlegra 

persónuupplýsinga frá ábyrgðarmanni rannsóknar, upplýsa viðkomandi einstakling og veita 

honum ráðgjöf um möguleg meðferðarúrræði. Fagráð í samráði við ábyrgðarmann rannsóknar 

getur ákveðið að sama gildi um arfbera fyrir alvarlegum víkjandi erfðasjúkdómum.

Einstaklingur getur hvenær sem er ákveðið að hann vilji ekki fá þær upplýsingar sem kveðið
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er á um í 1. mgr. Hann skal 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 skv. 

1. mgr. og tryggja að vilji einstaklingsins sé virtur. Einstaklingur getur hvenær sem er óskað eftir 

fyrirliggjandi tilfallandi upplýsingum um sig úr vísindarannsóknum.

Þeir starfsmenn embættis landlæknis sem starfa við framangreint eru bundnir þagnarskyldu um 

atriði sem þeir komast að við störf sín og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli máls. Skulu 

þeir undirrita þagnarheit áður en þeir taka til starfa. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

Fyrir hönd Landspítala;

Hans Tómas Björnsson, MD PhD

Yfirlæknir göngudeildar og ráðgjafarþjónustu Landspítala 

Dósent í færsluvísindum og barnalækningum, HÍ

Jón Jóhannes Jónsson, MD PhD

Yfirlæknir Erfða- og sameindalæknisfræðideild Landspítala 

Prófessor í Lífefnafræði, HÍ

Eirný Þöll Þórólfsdóttir Msc

Erfðaráðgjafi, Erfða- og sameindalæknisfræðideild Landspítala 

Vigdís Stefánsdóttir, Msc

Erfðaráðgjafi, Erfða- og sameindalæknisfræðideild Landspítala
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