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Efni: Tillaga til þingsályktunar um siðferðileg gildi og forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu, 634. 
mál, stjórnartillaga.

Vísað er til tölvupósts Alþingis frá 18. mars sl., þar sem óskað er álits Læknafélags Íslands (LÍ) á tillögu 
til þingsályktunar um siðferðileg gildi og forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu, 634. mál á 150. 
löggjafarþingi.

LÍ sendi tillöguna til umsagnar Siðfræðiráðs LÍ. Umsögn Siðfræðiráðsins fylgir hjálögð.

Verði eftir því óskað eru fulltrúar LÍ að sjálfsögðu tilbúnir til samráðs við Velferðarnefnd vegna þessarar 
þingsályktunartillögu.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar LI,

Reynir Arngrímsson, formaður.

Hjálagt:
Umsögn Siðfræðiráðs LÍ um tillögu til þingsályktunar um siðferðileg gildi og forgangsröðun í 
heilbrigðisþjónustu.
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Umsögn Siðfræðiráðs LÍ

um þingsályktunartillöguna:

Siðferðileg gildi og forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu.

Frá heilbrigðisráðherra

150. löggjafarþing 2019-2020.
Þingskjal 1072 —  634. mál.
Stjórnartillaga.

Skv. beiðni stjórnar LÍ.

Efnisyfirlit:

Umsögn Siðfræðiráðs LÍ
I. Almenn atriði, breytingartillögur og rökstuðningur
II. Samantekin tillaga Siðfræðiráðs LÍ

I. Almenn atriði, breytingartillögur og rökstuðningur

Hér fer metnaðarfull tilraun til þess að sameina svið heilbrigðis- og lífsiðfræði og læknisfræði 
og er það vel. Lagt er til að heilbrigðisstofnanir mennti sitt fólk í beitingu siðferðilegra gilda til 
að auðvelda siðfræðilega forgangsröðun í heilbrigðiskerfinu.

Okkur virðast allar höfuðsiðareglur heilbrigðis- og lífsiðfræðinnar hafa verið settar undir hatt 
yfirhugtaksins mannhelgi. Þó hvílir höfuðáherslan á mannlegri reisn. Mannhelgin er sögð hýsa 
þau réttindi sem manninum eru helgust og fela í sér mikilvæg siðferðisverðmæti. Lítum nánar 
á málið.

Þingsályktunartillagan (Þát.) hefst á þessa vegu:

“Alþingi ályktar að eftirfarandi siðferðileg gildi skuli höfð að leiðarljósi við forgangsröðun í 
íslenskri heilbrigðisþjónustu með það að markmiði að sátt ríki um samræmda og gagnsæja 
forgangsröðun:
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1. Mannhelgi.
2. Þörf og samstaða.
3. Hagkvæmni og skilvirkni.”

Hugtakið “mannhelgi" er útskýrt á ýmsa vegu í greinargerðinni. Höfundar eru hér að stinga upp 
á einu meginhugtaki (mannhelgi) sem leiðarljós þjónustunnar. Þetta ber yfirbragð einföldunar 
til að hafa þetta skýrt og auðlesið.
Við erum sammála slíkri nálgun en myndum öll í ráðinu velja annan samnefnara og setja þetta 
upp á eftirfarandi máta:

1. Mannvirðing og samábyrgð
2. Þörf: alvarleiki og umfang
3. Gagnsemi, hagkvæmni og nýsköpun

M annvirð ing er yfirgripsmeira en mannhelgi. Mannvirðing felur í sér
A. m annhelg i (skaða ekki, gefa ráðrúm, upplýsingar og styðja við sjálfsákvörðun; krafan 

um hæfilega fjarlægð, heilsuvernd),
B. ve lg jö rð  (veita aðstoð, hjálpa, sýna umhyggju, stíga inn í; krafan um nálægð),
C. sanng irn i (krafan um jafna meðferð og réttlæti, krafan um óhlutdrægni) og
D. Virðingu fyrir sjá lfsákvörðunarré tti (sem getur einnig falist í mannhelginni).

Mannvirðing er einnig gagnsærra og auðskildara hugtak en mannhelgi, sem er ekki í almennri 
notkun talmáls. Mannvirðing sem fjórir hlutar eða grundvallandi gildi: mannhelgi 
(nonmaleficence), velgjörð (beneficence), sanngimi (fairness, justice) og virðing fyrir 
sjálfsákvörðun (respect for autonomy) er viðurkennt víðast hvar í heiminum sem hornsteinar 
gilda í heilbrigðisþjónustu. Þau voru sett fram af Childress og Beauchamp í Principles of 
biomedical ethics (1977) og urðu að fyrirmynd siðferðilegrar umfjöllunar og framsetningar á 
grundvallandi gildum meðal heilbrigðisvísinda. Mögulega mætti “velferð” standa í stað 
“velgjarðar” en “velgjörð” leggur áherslu á virkt hlutverk fagfólks heilbrigðiskerfisins sem 
gerendur sem stuðla að velferð sjúklinga.

Ef að það á að einfalda finnst okkur að mannvirðing eigi að vera samnefnarinn en ekki 
mannhelgi, sem er jú sú krafa mannvirðingarinnar sem er sterkust, en alls ekki sú eina.

Varðandi “2. Þörf og samstaða”
Það er tæpast nægilega lýsandi að segja bara "þörf". Það er aðeins of opið. Hér er átt við að 
alvarleiki ráði (brátt, alvarlegt vandamál) og svo hlýtur umfang vandans að skipta næst mest 
máli, t.d. út frá. fjölda (algengi eða nýgengi) þeirra sem eru með vandann o.s.frv. Við stingum 
því upp á:
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“2. Þörf; alvarleiki og umfang”

Varðandi “samstaða”.
“Samstaða” er ekki gildi sem slíkt heldur siðferðisverðmæti sem skapast þegar þjóð er einhuga 
um eitthvað markmið, t.d. að gefa blóð eða byggja nýtt sjúkrahús. Það er gott þegar samstaða 
er um góð markmið en samstaðan er ekki alltaf heppilegasta fyrsta markmið því að hún veltur 
á öðru (og leiðir af öðru). Hér væri betra að höfða til “samábyrgðaf’ á mikilvægum markmiðum 
heilbrigðiskerfisins. Samábyrgðin er ein meginforsenda heilbrigðiskerfisins - að við öll sem 
getum látum eitthvað að hendi rakna til þess og berum byrðarnar saman. “Samábyrgð” má því 
standa við hlið “mannvirðingar” .

“1. Mannvirðing og samábyrgð”

Varðandi “3. Hagkvæmni og skilvirkni”
Hagkvæmni skilar því að fleiri einstaklingar geta notið þjónustu en í ástandi óhagkvæmni. 
Skilvirknin er af sama meiði en út frá tímaás þjónustunnar. Það þarf ekki að nefna sértaklega 
skilvirknina í meginlista. Aftur er mikilvægt að koma að nýsköpun því að heilbrigðiskerfið þarf 
að eiga einstaklinga og teymi sem finna nýjar leiðir, þ.e. frumkvöðla. Nýsköpun er það sem 
lyftir gömlu kerfi upp og eykur hagkvæmni / skilvirkni ásamt gæðum. Gagnsemi og áreiðanleika 
(gagnprófaðar aðferðir sem skila árangri) þarf að tryggja áður en hagkvæmni kemur til. Í 
Siðfræði lífs og dauða talar Vilhjálmur Árnason um kröfurnar um gagnsemi, réttlæti og 
hagkvæmni, sem er síðust því það ætti ekki að horfa til hagkvæmni ef þjónustan er ógagnleg 
og óréttlát. Réttlætið fólst í mannvirðingunni hér að ofan. Við leggjum því til:

“3. Gagnsemi, hagkvæmni og nýsköpun.”

Varðandi 4. og 5. Lið.

Í stað mannhelgi o.fl. standi mannvirðing o. fl. skv. ofangreindu. Breytingar eru skáletraðar.

“4. S iðferð ileg g ild i í framkvæ md.
Mannvirðing og samábyrgð verði grundvallargildi sem gangi framar öðrum gildum, þá komi 

þörf: alvarleiki og umfang og loks gagnsemi, hagkvæmni og nýsköpun.
Við ákvarðanatöku skuli gildin höfð að leiðarljósi á öllum stigum í heilbrigðiskerfinu og verði 

þannig leiðarvísir við ákvarðanatöku stjórnvalda, stjórnenda í heilbrigðisþjónustu og 
heilbrigðisstarfsfólks í daglegri umönnun sjúklinga. Tryggja þarf að ofangreind siðferðilegu gildi 
séu ófrávíkjanlegur hluti a f námi heilbrigðisstarfsfólks

Hliðasmára 8 • 200 Kópavogur • ísland Sími: (+354) 564 4100 ■ Fax: (+354) 564 4106 ■ Kt. 450269-2639 • www.lis.is ■ lis@lis.is

http://www.lis.is
mailto:lis@lis.is


Þessi siðferðilegu gildi útiloki að önnur gildi verði notuð við forgangsröðun eða setji þau skör 
lægra.

Í ljósi mannvirðingar fái allir þá þjónustu sem búast má við að verði þeim að gagni. Mat á 
heildarþörfum sjúklings og gagnsemi hugsanlegrar meðferðar liggi ávallt til grundvallar við 
ákvarðanir, óháð aldri, efnahag, þjóðfélagsstöðu eða notagildi fyrir samfélagið. Þá megi 
tilviljunin ein ekki ráða forgangsröðun, ef framboð á þjónustu er takmarkað.

Ákvarðanir í heilbrigðisþjónustu skuli teknar með hagkvæmni og skilvirkni að leiðarljósi. Þær 
ákvarðanir mótist af virðingu við mannhelgi notenda. Huga skal að nýsköpun til eflingar nýrra 
úrræða og framfara.

Eftirspurn ein og sér skuli almennt ekki stýra forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu heldur mat 
á raunverulegri þörf sem metin er eftir alvarleika og umfangi hvers vanda. Gætt verði að rétti 
þeirra sem eru í viðkvæmri stöðu og geta ekki leitað réttar síns eða varið hann. Með því er 
gætt sanngirni og óhlutdrægni sem jafnframt felast í mannvirðingunni.

5. Hugsað til fram tíðar.
Til að tryggja að siðferðileg gildi sem hér er kveðið á um liggi til grundvallar við 

forgangsröðun í íslenskri heilbrigðisþjónustu og að sátt ríki um samræmda og gagnsæja 
forgangsröðun skuli tryggt að

1. heilbrigðisstofnanir sjái til þess að heilbrigðisstarfsmenn fái fræðslu og tíma til að 
tileinka sér siðferðileg gildi. Tryggja þarf kennslu gildanna í öllum greinum heilbrigðisvísinda,

2. skipulögð umræða eigi sér stað á öllum heilbrigðisstofnunum landsins um siðferðileg 
gildi og forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu,

3. hver heilbrigðisstofnun setji á fót umræðuvettvang í þeim tilgangi að útfæra frekar 
siðferðileg gildi við forgangsröðun á stofnuninni,

4. stjórnvöld taki mið af gildunum við áætlanagerð og stefnumótun,
5. ráðherra skipi starfshóp sem undirbúi stofnun þverfaglegrar og ráðgefandi siðanefndar 

um forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu.”

II. Samantekin tillaga Siðfræðiráðs LÍ

1. M annvirð ing og sam ábyrgð
2. Þörf: alvarle iki og umfang
3. Gagnsemi, hagkvæ mni og nýsköpun

1. M annvirð ing og sam ábyrgð
M annvirð ing  verði höfð að leiðarljósi sem grundvallargildi við forgangsröðun í 

heilbrigðisþjónustu. Hún felur í sér:

Hliðasmára 8 • 200 Kópavogur • ísland Sími: (+354) 564 4100 ■ Fax: (+354) 564 4106 ■ Kt. 450269-2639 • www.lis.is ■ lis@lis.is

http://www.lis.is
mailto:lis@lis.is


a. m annhelg i (skaða ekki, gefa ráðrúm, upplýsingar og styðja við sjálfsákvörðun; 
krafan um hæfilega fjarlægð, heilsuvernd),

b. ve lg jö rð  (veita aðstoð, hjálpa, sýna umhyggju, stíga inn í; krafan um nálægð),
c. sanng irn i (krafan um jafna meðferð og réttlæti, krafan um óhlutdrægni) og
d. virðingu fyrir sjá lfsákvörðunarré tti (sem getur einnig falist í mannhelginni).

Samábyrgð. Samábyrgðin er ein meginforsenda heilbrigðiskerfisins - að við öll sem getum 
látum eitthvað að hendi rakna til þess og berum byrðarnar saman. Samábyrgð getur af sér 
samstöðu þegar einhugur þjóðar næst um mikilvæg markmið og gildi heilbrigðisþjónustunnar. 
Mikilvægt er að almenn sátt ríki um að þau sem eru í brýnustu þörf fyrir heilbrigðisþjónustu á 
hverjum tíma skuli ganga fyrir.

2. Þörf: a lvarle ik i og um fang
Með þörf er átt við að alvarleiki ráði og þar næst umfang vandans, t.d. út frá. fjölda (algengi 
eða nýgengi) þeirra sem eru með vandann. Mikilvægt er að gæta að rétti þeirra sem eru í 
viðkvæmri stöðu, af hvaða ástæðum sem það er, og geta því ekki sjálf leitað réttar síns eða 
varið hann.

Við mat á þörf skuli horft til þarfa notandans en einnig til þarfa samfélagsins í heild, þ.m.t. 
heilsueflingar og aukins aðgengis að upplýsingum og öðru sem styður fólk til að huga betur að 
heilsunni. Þar af leiðandi verði jafnframt lögð áhersla á heilsulæsi og forvarnir.

3. Gagnsemi, hagkvæ mni og nýsköpun
Tryggja þarf gagnsamar og áreiðanlegar aðferðir áður en hagkvæmni kemur til. 
Hagkvæmni skilar því að fleiri einstaklingar geta notið þjónustu. Skilvirknin er af sama 
meiði en út frá tímaás þjónustunnar. Nýsköpun er mikilvæg því heilbrigðiskerfið þarf að 
eiga einstaklinga og teymi sem þróa nýjar leiðir, þ.e. frumkvöðla. Nýsköpun er það sem 
lyftir gömlu kerfi upp og eykur hagkvæmni / skilvirkni ásamt gæðum. Í mannvirðingunni 
félst réttlæti og það ásamt gagnseminni hefur forgang á hagkvæmni og nýsköpun.

4. S iðferð ileg g ild i í fram kvæ md. [breytt er skáletrað]
Mannvirðing og samábyrgð verði grundvallargildi sem gangi framar öðrum gildum, þá komi 

þörf: alvarleiki og umfang og loks gagnsemi, hagkvæmni og nýsköpun.
Við ákvarðanatöku skuli gildin höfð að leiðarljósi á öllum stigum í heilbrigðiskerfinu og verði 

þannig leiðarvísir við ákvarðanatöku stjórnvalda, stjórnenda í heilbrigðisþjónustu og 
heilbrigðisstarfsfólks í daglegri umönnun sjúklinga. Tryggja þarf að ofangreind siðferðilegu gildi 
séu ófrávíkjanlegur hluti a f námi heilbrigðisstarfsfólks

Þessi siðferðilegu gildi útiloki að önnur gildi verði notuð við forgangsröðun eða setji þau skör 
lægra.
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Í ljósi mannvirðingar fái allir þá þjónustu sem búast má við að verði þeim að gagni. Mat á 
heildarþörfum sjúklings og gagnsemi hugsanlegrar meðferðar liggi ávallt til grundvallar við 
ákvarðanir, óháð aldri, efnahag, þjóðfélagsstöðu eða notagildi fyrir samfélagið. Þá megi 
tilviljunin ein ekki ráða forgangsröðun, ef framboð á þjónustu er takmarkað.

Ákvarðanir í heilbrigðisþjónustu skuli teknar með hagkvæmni og skilvirkni að leiðarljósi. Þær 
ákvarðanir mótist af virðingu við mannhelgi notenda. Huga skal að nýsköpun til eflingar nýrra 
úrræða og framfara.

Eftirspurn ein og sér skuli almennt ekki stýra forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu heldur mat 
á raunverulegri þörf sem metin er eftir alvarleika og umfangi hvers vanda. Gætt verði að rétti 
þeirra sem eru í viðkvæmri stöðu og geta ekki leitað réttar síns eða varið hann. Með því er 
gætt sanngirni og óhlutdrægni sem jafnframt felast í mannvirðingunni.

5. Hugsað til fram tíðar.
Til að tryggja að siðferðileg gildi sem hér er kveðið á um liggi til grundvallar við 
forgangsröðun í íslenskri heilbrigðisþjónustu og að sátt ríki um samræmda og gagnsæja 
forgangsröðun skuli tryggt að
1. heilbrigðisstofnanir sjái til þess að heilbrigðisstarfsmenn fái fræðslu og tíma til að 
tileinka sér siðferðileg gildi. Tryggja þarf kennslugildanna íöllum  greinum heilbrigðisvísinda,
2. skipulögð umræða eigi sér stað á öllum heilbrigðisstofnunum landsins um siðferðileg 
gildi og forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu,
3. hver heilbrigðisstofnun setji á fót umræðuvettvang í þeim tilgangi að útfæra frekar 
siðferðileg gildi við forgangsröðun á stofnuninni,
4. stjórnvöld taki mið af gildunum við áætlanagerð og stefnumótun,
5. ráðherra skipi starfshóp sem undirbúi stofnun þverfaglegrar og ráðgefandi siðanefndar 
um forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu.”

8. apríl 2020 
Virðingarfyllst,

Siðfræðiráð Læknafélags Íslands

Svanur Sigurbjörnsson, formaður, læknir, MA í hagnýtri siðfræði
Áslaug Heiða Pálsdóttir, læknir
Gunnar Thorarensen, læknir
María Soffía Gottfreðsdóttir, læknir
Ólafur Árni Sveinsson, læknir, MA í hagnýtri siðfræði
Björn Hjálmarsson, læknir, MA í hagnýtri siðfræði.
Þórunn Jóhanna Júlíusdóttir, læknir
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