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Ágætu þingmenn.

Stjórn Lífsýnasafns Landspítala innan Rannsóknarsviðs (LLR), sem tengt er rannsóknardeildum í erfða- og 
sameindalæknisfræði, ónæmisfræði, blóðmeinafræði og klínískri lífefnafræði innan sjúkrahússins þakkar 
fyrir að fá tækifæri til að veita umsögn um ofangreint frumvarp til laga. LLR varðveitir tvennskonar lífsýni 
sem annaðhvort hefur verið safnað við klíníska þjónustu (þjónustusýni) eða til vísindarannsókna 
(vísindasýni) á vegum framangreindra deilda Landspítala. Safnið varðveitir einnig vísindasýni sem safnað 
hefur verið innan annarra starfseininga Landspítala og heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands. Stjórn LLR er 
skipuð fimm sérfróðum aðilum um málefni safnsins og jafnmörgum til vara. Ábyrgðarmaður safnsins er 
rannsóknarlæknir með verulega reynslu af vísindarannsóknum. Stjórnin miðar umsögn sína við starfssvið 
safnsins.

Alm ennt álit á frum varpi
Stjórn LLR tekur heils hugar undir mikilvægi vísinda fyrir heilbrigðisþjónustu sem vitað er að batnar eftir því 
sem vísindastarf er meira að umfangi. Við styðjum leiðir til að bæta heilbrigðisgagnasöfn og aukna notkun 
þeirra í heilbrigðisvísindum. Við teljum hins vegar að leiðin sem mörkuð er með þessu frumvarpi sé ekki 
heppileg og þarfnist frekari umræðu, a.m.k. hvað varðar lífsýni.

Aðalbreytingar sem lagðar eru til í 4. gr frumvarpsins eru að Vísindasiðanefnd (VSN) eða siðanefnd 
heilbrigðisrannsókna á Landspítala (SH) veiti leyfi fyrir notkun lífsýna í lífsýnasöfnum en safnstjórnir væru þar 
eingöngu umsagnaraðilar. Stjórn LLR telur að þetta fyrirkomulag hafi annmarka. VSN/SH eru skipaðar færustu 
sérfræðingum á sviði vísindasiðfræði og þeirra hlutverk er fyrst og fremst að ganga úr skugga um að 
siðfræðilegir þættir mæli ekki gegn framkvæmd vísindarannsóknar. Safnstjórn lífsýnasafns eins og LLR er hins 
vegar skipuð einstaklingum með sérþekkingu á öflun, varðveislu og notkun lífsýna í vísindaverkefnum. Ýmis 
sérfræðileg atriði koma upp varðandi notkun lífsýna í vísindarannsóknum og hvernig heppilegast sé að ráðstafa 
þeim. Lífsýni eru oft takmörkuð að magni og gæðum og eyðast augljóslega ef af þeim er tekið. Hver á að 
forgangsraða notkun ákveðinna lífsýna til einstakra vísindarannsókna? Hver á að meta og veita ráð um hvað 
best sé að gera við undirbúning vísindarannsókna þar sem nota á tiltekin lífsýni? Stjórnir lífsýnasafna og 
ábyrgðarmenn einstakra vísindaverkefna eru tvímælalaust bestu aðilarnir til þess. Í greinargerð með 
frumvarpinu er lýst fyrirætlun um að svipta stjórnir lífsýnasafna ákvörðunarvaldi á ráðstöfun lífsýna rökstudd 
með tilvísun í fyrirkomulag hvað varðar Persónuvernd. Afgreiðsluferli hjá stjórn lífsýnasafns er á ýmsan hátt 
frábrugðið því sem gerist hjá Persónuvernd og stjórnir lífsýnasafna hefðu ekki neitunarvald eins og 
Persónuvernd hefur í núverandi lögum.

Í frumvarpinu er óljóst hvaða fyrirkomulag á að gilda um afhendingu þjónustusýna til vísindarannsókna. 
Lífsýnasöfn þjónustusýna eru hluti af heilbrigðisþjónustu. Þjónustusýni hafa verið og verða áfram meðal annars 
nýtt til þjónustu við lífsýnagjafann eða ættingja viðkomandi. Einnig eru þau notuð við gæðaeftirlit, 
aðferðaþróun og kennslu sem er allt nauðsynlegt fyrir veitingu og þróun heilbrigðisþjónustu. Að fela VSN/SH, 
sem ekki ber ábyrgð á notkun þjónustusýna í heilbrigðisþjónustu, ráðstöfunarrétt á þeim sýnum til 
vísindarannsókna orkar tvímælis og getur að okkar mati ekki talist eðlilegt fyrirkomulag.

Ef 4. gr frumvarps verður innleidd munu ábyrgðarmenn vísindarannsókna missa ráðstöfunarrétt yfir lífsýnum 
sem þeir hafa safnað, ef frá eru taldar fyrstu rannsóknir sem gerðar yrðu á þeim. Rétt er að hafa í huga að 
fyrstu rannsóknir leiða oftast til nýrra verkefna á sama sviði og lífsýnin sem safnað var eru oft einstök og ekki 
hægt að endurnýja þau. Þetta á ekki síst við um rannsóknir á sjaldgæfum sjúkdómum (sem eru taldir vera 
minnst 8000 talsins), en þar er mikill vöxtur í vísindastarfsemi, þessum sjúklingahópum til mikilla hagsbóta. 
Frumvarpið talar um að stjórnir lífsýnasafna og ábyrgðarmenn vísindarannsókna sem leggja lífsýni í safnið 
semji um réttindi þeirra síðarnefndu og af greinargerð má skilja að með því sé vísað í tiltekin réttindi innan
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höfundarétta og hugverkaréttar án þess að það sé skilgreint nánar. Stjórn LLR telur að með þessu fyrirkomulagi 
sé ekki tekið nægilegt tillit til hagsmuna ábyrgðarmanna vísindarannsókna, vilja þeirra sem styrkja/fjármagna 
rannsóknirnar og upplýsts samþykkis þátttakenda. Mikill kostnaður og fyrirhöfn fylgja söfnun og vörslu lífsýna. 
Söfnun lífsýna byggir alla jafna á áætlunum um að nota þau í framtíðar- og framhaldsrannsóknum á skyldum 
sviðum og upphaflega rannsóknin. Þess vegna eru þau jafnan sett í lífsýnasafn en ekki fargað eftir fyrstu 
rannsókn. Ekki er gert ráð fyrir neinum ákvæðum um þetta í lögunum sjálfum. Ekkert er nefnt sérstaklega um 
réttindi ábyrgðarmanna um notkun á lífsýnum sem þeir hafa safnað þegar kemur að framhaldsrannsóknum 
eða um skyldur þeirra við þá sem gáfu sýnin eða við styrkveitendur, sem oft eru opinberir aðilar. Eingöngu er 
sagt í frumvarpinu að jafnræði eigi að gilda milli umsækjenda um notkun á sýnum. Stjórn LLR telur þetta 
ósanngjarnt í garð ábyrgðarmanna vísindasýna og að þeir muni upplifa það beinlínis andstætt sínum 
hagsmunum. Það myndi draga úr áhuga þeirra á lífsýnasöfnun, auka áhuga á að geyma lífsýni erlendis í 
tengslum við fjölþjóðleg verkefni og minnka áhuga á að deila upplýsingum og innsæi sem nýst gætu í 
vísindarannsóknum með lífsýnin. Í reynd gæti þetta fyrirkomulag því dregið úr notkun lífsýnasafna í 
vísindarannsóknum hérlendis.

Rétt er einnig að hafa í huga að opinberir erlendir (Bandaríkin, Evrópusambandið) vísindasjóðir skilgreina 
ítarlega í sínum samningum við styrkþega til hvers er ætlast þegar kemur að öflun, varðveislu og notkun lífsýna 
sem safnað er í vísindarannsóknum styrktum af þeim. Gott dæmi eru hinar ýmsu undirstofnanir National 
Institutes of Health í Bandaríkjunum, sem hvetja styrkþega til vísindasamstarfs þar sem sýnum er deilt, en þó 
aðeins ef rannsóknahópurinn er aflögufær og geti náð öllum sínum megin markmiðum þó lífsýni séu afhent 
þriðja aðila.

Tillögur að breytingum  á frum varpi 
1. gr.
Endurbættur texti á nýjum málsliði við 1. mgr 7. gr. b laga nr. 110/2000:
"Ísamningi safnstjórnar og ábyrgðarmanns vísindarannsóknar á mönnum skal tryggt að gætt sé jafnræðis við 
veitingu aðgangs að heilbrigðisgögnum, og að tekið sé fullt tillit til upplýsts samþykkis þátttakenda í  
vísindarannsókn á heilbrigðissviði og réttinda ábyrgðarmanns."
Rökstuðningur: Breyta orðalagi til að textinn verði skýrari.

3. gr.
Endurbættur texti á 4. mgr 19. gr. laga nr. 44/2014:
"Ábyrgðarmaður vísindarannsóknar á mönnum skal gera samning við safnstjórn þar sem tryggt er að gætt sé 

jafnræðis við veitingu aðgangs að gögnum, að tekið sé fullt tillit til upplýsts samþykkis þátttakenda í  
vísindarannsókn á heilbrigðissviði og réttinda ábyrgðarmanns og að aðgangur sé ísamræmi við lög um 
persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga."
Rökstuðningur: Breyta orðalagi til að textinn verði skýrari.

4. gr. a.
Fella út viðbót við 1. mgr 27.gr laga nr. 44/2014:
"...að undangenginni umsögn ábyrgðaraðila gagna."
Rökstuðningur: Í samræmi við tillögur að 4. gr b hér að neðan.

4. gr. b.
Halda 2. málsl. 2. mgr 27. gr laga nr. 44/2014:
"Aðgangur er háður samþykki ábyrgðaraðila gagnanna."
Fella út nýja málsliði við 2. málsl. 2. mgr 27. gr laga nr. 44/2014:
"Leita skal umsagnar ábyrgðaraðila gagnanna. Vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna skal 
senda ábyrgðaraðila gagnanna yfirlit yfir umsóknir um leyfi til vísindarannsókna til umsagnar. Það skal gert svo 
fljótt sem verða má. Ábyrgðaraðili skal gæta jafnræðis við umsagnargerð um aðgang aðheilbrigðisgögnum, 
málshraða og byggja umsögn sína á málefnalegum sjónarmiðum. Þess skal gætt við aðgang að 
heilbrigðisgögnum að upplýsingar íþeim séu trúnaðarmál. Ráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um 
samskipti vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna og ábyrgðaraðila gagna."
Rökstuðningur: Sjá umræðu að ofan.
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Stjórn LLR styður eindregið þá viðleitni sem birtist í frumvarpinu til að einfalda umsóknarferli vegna 
vísindarannsókna. Við teljum það mjög góða lausn að vísindamenn geti sótt um leyfi til allra viðeigandi aðila á 
einum stað í gegn um vefgátt sem væri á ábyrgð VSN. Í þessu sambandi má geta þess að þegar sótt er um 
aðgang að sýnum til LLR er oft um margvísleg og endurtekin samskipti til að ræða á milli safnsins og 
umsækjenda fyrir og eftir umsókn, allt til að tryggja bestu lausnina. Við leggjum enn fremur til að í tengslum 
við ofangreinda vefgátt verði birtar reglulega uppfærðar upplýsingar um fyrirliggjandi lífsýna- og 
heilbrigðisgagnasöfn sem nýst gætu við vísindarannsóknir.

Við gerum því tillögu um að í III. kafla í lögum nr. 44/2014 bætist við eftirfarandi grein:

Umsókn til Vísindasiðanefndar og ábyrgðaraðila heilbrigðisgagna.
Vísindasiðanefnd rekur vefgátt þar sem sækja má sameiginlega um leyfi til hennar í samræmi við lög um 
vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og til viðeigandi ábyrgðaraðila heilbrigðisgagna um aðgang að þeim. Í 
tengslum við vefgáttina er upplýsingavefur um fyrirliggjandi heilbrigðisgögn sem nýst gætu við 
vísindarannsóknir.

Lokaorð
Stjórn LLR leggst gegn hugmyndum um að færa ákvörðunarvald um afhendingu lífsýna í lífsýnasöfnum til 
VSH/SH og telur að ekki sé tekið nægilegt tillit til ábyrgðarmanna rannsókna sem safnað hafa lífsýnum í 
lífsýnasafn, styrktaraðila rannsókna og vilja þeirra sem gáfu sýnin (upplýst samþykki). Í stað kerfis sem 
auðveldlega getur valdið spennu og ágreiningi á milli VSN/SH og ábyrgðarmanna lífsýna og stjórna lífsýnasafna, 
leggjum við til að stjórnum lífsýnasafna verði áfram treyst fyrir sínum verkefnum og að ábyrgðarmenn lífsýna 
séu sjálfir í lykilhlutverki þegar ákveðið er hvernig lífsýni sem þeir hafa safnað verði best notuð.

Stjórn LLR óskar eftir að fulltrúar hennar mæti fyrir nefndina til að fylgja þessum sjónarmiðum betur eftir.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjórnar LLR

Jón Jóhannes Jónsson 
Formaður stjórnar LLR
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