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Umsögn fyrir hönd Geðþjónustu Landspítala varðandi tillögu til þingsályktunar um heimild til 
rannsókna og notkunar á efninu sílósíbíni í geðlækningaskyni.

163. mál: „Alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra, ísamstarfi við aðra ráðherra er málið snertir, 
að undirbúa og leggja til nauðsynlegar breytingar á lögum og reglugerðum eða með öðrum hætti, 
sem heimila rannsóknir og tilraunir með hugvíkkandi efnið sílósíbín (psilocybin) í geðlækningaskyni 
og skapa skýra umgjörð fyrir sérhæfða meðferðaraðila um notkun efnisins í þeim tilgangi. Tillögur 
ráðherra liggi fyrir eigi síðar en á vorþingi 2023■"

Á sÍðustu árum hafa birst afar áhugaverðar niðurstöður rannsókna á sílósíbíni og skyldum efnum í 
fræðitímaritum, nú síðast grein Goodwin og samstarfsmanna í byrjun nóvember á þessu ári 
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2206443 ). Einnig birtist yfirlit á íslensku unnið af 
Engilbert Sigurðssyni prófessor og Árnýju Jóhannesdóttur sérnámslækni um stöðu þekkingar á 
notkun psilocybins við meðferðarþráu þunglyndi í septembertölublaði Læknablaðsins á þessu ári 
(https://www.laeknabladid.is/tolublod/2022/09/nr/8099).

Líkt og kemur fram í vönduðu áliti Bandarísku geðlæknasamtakanna frá því í júlí á þessu ári, þá er 
notkun sílósíbíns og skyldra efna enn á rannsóknarstigi og ekki hættulaus 
(https://www.psychiatry.org/getattachment/d5c13619-ca1f-491f-a7a8-b7141c800904/Position-  
Use-of-Psychedeljc-Empathogenjc-Agenits.pdf ).

Engilbert Sigurðsson prófessor fundaði með rannsakendum Compass Pathways hér á landi haustið 
2021 og aftur á fjarfundi á þessu ári til að ræða möguleika á því að geðþjónusta Landspítala yrði 
þátttakandi í alþjóðlegri fjölsetra fasa 3 rannsókn á virkni sílósíbíns gegn meðferðarþráu þunglyndi, 
þ.e. þunglyndi sem hefur ekki svarað a.m.k. tvenns konar lyfjameðferð. Landspítali varð ekki fyrir 
valinu til að taka þátt í þeirri rannsókn, enda verður að segja eins og er að innviðir spítalans er 
fremur veikir og vanfjármagnaðir hvað varðar þátttöku í umfangsmiklum alþjóðlegum 
lyfjarannsóknum í samanburði við sambærileg háskólasjúkrahús á Norðurlöndum. Því er ljóst í 
mínum huga að það myndi krefjast umtalsverðra fjármuna og uppbyggingar á rannsóknainnviðum 
ef Geðþjónusta Landspítala ætti að geta komið að klínískum rannsóknum á sílósíbíni og skyldum 
efnum sem standast alþjóðlegar rannsóknarkröfur. Það er þó þarft verkefni og mikilvægt að hlúa 
betur að umhverfi klínískra rannsókna á sviði geðlækninga og meðferð alvarlegs þunglyndis hér á 
landi. Í því samhengi má einnig nefna að Landspítali hefur ekki enn yfir búnaði til segulörvunar á 
heila að ráða. Slík meðferð hefur verið að þróast hratt við meðferð alvarlegs þunglyndis á síðustu 
árum. Heilaörvunarteymi Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins fékk leyfi til kaupa á tæki sem getur 
veitt hefðbundna segulörvun við alvarlegu þunglyndi, rTMS, 2021. Nýtt form af þeirri meðferð, 
accelerated TMS, hlaut samþykki FDA í BNA eftir flýtimeðferð í september á þessu ári. Þar er um að 
ræða meðferð við sams konar veikindum og verið er að rannsaka hve mikla virkni sílósíbín sýnir 
gegn. Undirrituð myndi því telja að nærtækara væri að spítalinn fengi fjármuni til að geta veitt þessa 
nýju meðferð sem þegar hefur hlotið samþykki eftirlitsaðila í BNA strax á næsta ári, fremur en að 
endurtaka rannsóknir á sílósíbini og skyldum efnum, rannsóknir sem þegar er unnið að fjölþjóðlega 
með umtalsverðu fjármagni, á litlum skala hér á landi.

Virðingarfyllst,
Nanna Briem geðlæknir
Forstöðumaður geðþjónustu Landspítala
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