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Ágrip 

Alvarleg bilun lífsnauðsynlegra líffæra er ört vaxandi heilbrigðisvandamál. Við þær 

aðstæður getur ígræðsla líffæris verið besta meðferðarúrræðið sem völ er á. 

Gríðarlegar framfarir hafa orðið á sviði líffæraígræðslna en framboð meðferðarinnar 

takmarkast af skorti á líffærum til ígræðslu. Ein af hugmyndunum til lausnar þeim 

vanda er að lögleiða opinn markað með líffæri.  

Í þessari ritgerð er fjallað um siðferðileg álitaefni tengd kaupum og sölum á 

nýrum og leitast er við að svara því hvort slík viðskipti séu siðferðilega verjandi. Gert 

er ráð fyrir stýrðum markaði þar sem nýrnagjafi nýtur góðrar heilbrigðisþjónustu og 

fullnægjandi eftirlits. Helstu rök sem færð hafa verið með og á móti slíkum 

viðskiptum eru tekin til skoðunar. 

Helstu rökin með því að leyfa markað með nýru eru að slíkur markaður eykur 

framboð á nýrum og bætir þar með lífsgæði sjúklinga með lokastigs nýrnabilun og 

bjargar mannslífum. Auk þess eru tínd til svokölluð samkvæmnisrök, rök sem byggja 

á grundvallarreglunni um sjálfræði, ásamt því að frjáls markaður útrýmir svörtum 

markaði með nýru.  

Ýmis mótrakanna eru nátengd, það er að markaður með nýru stuðlar að 

hlutgervingu, markaðsvæðingu mannslíkamans og misnotkun. Gengið er út frá þeirri 

forsendu, að alla hluti megi verðleggja, gildi þeirra má umreikna í peninga og að 

ekkert tapast af innra gildi við þann útreikning. Ákveðin áhætta er fólgin í því að fara í 

aðgerð, markaður með líffæri dregur úr fórnfýsi eða góðmennsku í heiminum, ásamt 

því að kaup og sala líffæra stríðir gegn markmiðum læknisfræðinnar. Þá eru rök þess 

efnis að sala, sem og gjöf á nýrum, leggur kröfu á fjölskyldumeðlimi nýrnaveikra um 

að fórna nýra, í raun óháð því hvað þeir sjálfir vilja. Síðast en ekki síst eru það rök 

tengd kröfunni um upplýst, sjálfviljugt samþykki og hættunni á þvingun eða ígildi 

þvingunar, sem um leið ógildir samþykkið. 

Meginniðurstaðan er sú, að stýrður markaður gæti aukið framboð á nýrum og 

bjargað mannslífum. Það eru gild rök fyrir því að leyfa markað með nýru. Hins vegar 

væri hætta á misnotkun þeirra sem minna mega sín og efast mætti um gildi upplýsta 

samþykkisins fyrir aðgerðinni. Hagsmunir nýrnasjúkra og ættingja þeirra eru ríkir en 

með þeim er þó ekki hægt að réttlæta misnotkun á þeim sem mega sín lítils. 
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Abstract 

Serious failure of vital organs is a fast growing health problem. Under such 

conditions, organ transplantation can be the best treatment available. Enormous 

progress has been made in the field of transplantation but availability of the treatment 

is limited by the shortage of organs. One idea to solve the problem is to legalize an 

open market for organs. This paper discusses the ethical issues related to the purchase 

and sale of kidneys and seeks to answer the question whether such transactions are 

defensible. It is assumed that such a market would be regulated and that the kidney 

donor would enjoy good health and adequate supervision. The main arguments both 

for and against such transactions are reviewed.  

The most prominent argument in favour of allowing a market with kidneys is 

that such a market would increase the supply of kidneys and thereby improve the 

quality of life of patients with end-stage renal disease and save lives. Additionally, we 

have the consistency argument, based on the principle of respect for the autonomy of 

the individual, as well as an argument that a free market would eliminate the black 

market for kidneys.  

Some of the arguments against allowing the sale of kidneys are closely related. 

A market for kidneys can contribute to objectification, commercialization of the 

human body and abuse of human beings. It is assumed that all objects can be sold for 

the right price, their value can be monetized and the intrinsic value will not be lost by 

that valuation. Certain risks are associated with the surgery and a market with organs 

could reduce the incentive to donate organs out of kindness. In addition to that, it has 

been argued that a market of organs is contrary to the goals of medicine. Furthermore, 

there is the argument that having the possibility to sell or donate a kidney would put 

pressure on the family to sacrifice a kidney, regardless of what they want themselves. 

Last but not least, there are arguments associated with the requirement of informed, 

voluntary consent and the risk of coercion or of quasi-coercion which would 

invalidate the consent. 

The main conclusion is that a controlled market can increase the supply of 

kidneys and save lives. This is a strong argument for allowing a controlled market. 

However, there is risk of abuse of vulnerable population and serious doubts about the 

value of informed consent. The interests of patients with ESRD are prevailing but 

cannot be justified by the abuse of vulnerable people. 
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Inngangur 

Alvarleg bilun lífsnauðsynlegra líffæra er ört vaxandi heilbrigðisvandamál. Við þær 

aðstæður getur ígræðsla líffæris verið besta meðferðarúrræðið sem völ er á. 

Gríðarlegar framfarir hafa orðið á sviði líffæraígræðslna en framboð meðferðarinnar 

takmarkast af vaxandi skorti á líffærum til ígræðslu. Ein af hugmyndunum til lausnar 

þeim vanda er að lögleiða opinn markað með líffæri. Þar að baki býr sú trú að 

fjárhagslegur hvati myndi stuðla að því, að þeir sem annars væru andvígir líffæragjöf, 

myndu láta tilleiðast, ýmist lifandi eða að sér látnum. 

Í þessari ritgerð er fjallað um siðferðileg álitamál tengd kaupum og sölum á 

nýrum og leitast er við að svara því hvort slík viðskipti séu siðferðilega verjandi. 

Umfjöllunin takmarkast við viðskipti með nýru úr lifandi nýrnagjöfum. Nýru eru þau 

líffæri sem algengast er að flytja á milli manna og það líffæri sem flestir í heiminum 

bíða eftir. Við fæðumst með tvö nýru þótt við komumst í raun ágætlega af með aðeins 

annað þeirra og erum því flest aflögufær. Í ritgerðinni er gert ráð fyrir stýrðum 

markaði þar sem nýrnagjafi, jafnt sem nýrnaþegi, njóta góðrar heilbrigðisþjónustu og 

fullnægjandi eftirlits. Lítið verður fjallað um viðskipti með líffæri á svörtum markaði 

enda vandséð hvernig hægt er að færa rök fyrir því að slík viðskipti geti verið 

siðferðislega ásættanleg. Umfjöllunin tekur heldur ekki til þess þegar lifandi 

einstaklingar þiggja fé fyrir að gefa úr sér nýru og/eða önnur líffæri að sér látnum eða 

þegar aðstandendur njóta fjárhagslegrar umbunar fyrir líffæri úr einstaklingum sem 

hafa verið úrskurðaðir heiladánir. 

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla. Í fyrsta kafla er stutt umfjöllun um 

starfsemi nýrnanna og hvað gerist í líkamanum þegar þau bila. Gerð er grein fyrir 

meðferðarmöguleikum við lokastigsnýrnabilun, það er blóðskilun, kviðskilun og 

nýrnaígræðsla. Framfarir í aðgerðatækni og ekki síður í ónæmisbælandi lyfjameðferð, 

hafa gert ígræðslu að raunhæfum meðferðarmöguleika, ef ekki kæmi til sívaxandi 

skortur á nýrum. Þá er kynnt til sögunnar tillaga Charles A. Erin og John Harris en 

hún miðar að því að fjölga lifandi líffæragjöfum með því að leyfa sölu á líffærum á 

stýrðum markaði. 

Í öðrum kafla er fjallað um siðferðileg rök fyrir því að leyfa sölu á nýrum. Þar 

ber hæst þau rök að aukið framboð nýrna bjargi mannslífum enda hefur framboð á 

líffærum ekki haldist í hendur við hina sívaxandi eftirspurn og sífellt fleiri sjúklingar 

deyja á biðlistum eftir nýju líffæri. Þá er fjallað um samkvæmnisrök en þar er sala 
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líffæra borin saman við áhættusaman lífsstíl eða hættulega atvinnu en stuðningsmenn 

markaðsvæðingar sjá ekki eðlismun þar á. Því næst er stutt umfjöllun um svartan 

markað með líffæri en rök eru leidd að því að lögleiðing líffærasölu gæti dregið hann 

upp á yfirborðið. Kaflinn endar á umræðu um rök sem byggja á grundvallarreglunni 

um virðingu fyrir sjálfræði einstaklingsins. 

Rök gegn því að leyfa sölu á nýrum er viðfangsefni þriðja kafla. Kaflinn hefst á 

umfjöllun um áhættu tengda því að fara í aðgerð. Þá eru dregin fram þau siðferðilegu 

hugtök sem undirbyggja niðurstöður ritgerðarinnar og er þar helst horft til skyldu-

siðfræði Immanuels Kants en hann er talinn vera einn áhrifamesti talsmaður kröfunnar 

um að sýna mönnum siðferðilega virðingu. Fjallað er um hugtakið misnotkun, þar 

sem hugtakið er skilgreint og rætt hvaða siðferðilega þýðingu misnotkun hefur. Þá er 

gerð grein fyrir hlutgervingu, en misnotkun og hlutgerving eru nátengd hugtök því 

misnotkun er þegar við notum aðra manneskju sem hlut eða sem verkfæri í eigin þágu. 

Markaðsvæðing mannslíkamans er angi af sama meiði. Hlutgerving og 

markaðsvæðing mannslíkamans einkennast af nokkrum sömu þáttanna enda er 

eðlilegt að hlutir gangi kaupum og sölum á markaði. Hugað er að hlutverki peninga og 

markaða í samfélaginu og því hvort allt eigi að vera falt fyrir fé. Hugtakið fórnfýsi og 

umhyggja fyrir hag annarra er næst til umfjöllunar en ýmsir álíta að markaður með 

líffæri myndi draga úr hvatanum til að gefa líffæri af fórnfýsi eða góðmennsku. Þá er 

kynnt til sögunnar sú gagnrýni að kaup og sala líffæra stríði gegn markmiðum 

læknisfræðinnar. Sjónum er því næst beint að upplýstu samþykki, hvaða skilyrði það 

þarf að uppfylla, hvað getur ógilt upplýst samþykki en meginþungi umræðunnar er á 

kröfuna um sjálfviljuga ákvörðun og þvingun eða ígildi þvingunar til samþykkis. Loks 

er fjallað um „ánauð fjölskyldunnar“ en þar er verið að vísa til þrýstings á 

fjölskyldumeðlimi og ákveðinnar kröfu á að þeir fórni sjálfum sér og gefi nýra en 

Scheper-Hughes telur að nýrnagjöf frá fjölskyldumeðlimi og nýrnagjöf, þar sem nýra 

er keypt af ótengdum aðila, eigi ýmsa félagslega þætti sameiginlega. 

Í lokakafla ritgerðarinnar er spurningunni, hvort viðskipti með nýru séu 

siðferðilega verjandi, svarað með hliðsjón af þeim rökum sem kynnt eru í öðrum og 

þriðja kafla. 
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1 Nýrun, langvinn nýrnabilun og úrræði við henni 

Til að setja hina siðfræðilegu umfjöllun í rétt samhengi við alvarleika 

lokastigsnýrnabilunar er umfjöllunarefni fyrsta kafla nýrun og starfsemi þeirra. Það 

hefur alvarlegar afleiðingar fyrir líkamann þegar nýrun bila en nýrnabilun á lokastigi 

krefst umfangsmikillar og íþyngjandi meðferðar, annaðhvort skilunarmeðferðar eða 

nýrnaígræðslu. 

 

1.1 Nýrun og starfsemi þeirra 

Nýrun eru tvö hnefastór líffæri, staðsett aftarlega í kviðarholinu, að hluta til varin af 

hryggnum og neðstu rifbeinunum. Í fullorðinni manneskju vega þau um 150 grömm. 

Ásamt þvagpípum, þvagblöðru og þvagrás mynda þau þvagfærakerfi líkamans. 

Vinnslueining nýrna kallast nýrungur (e. nephron) og eru u.þ.b. ein milljón slíkra 

eininga í hvoru nýra. Stór slagæð liggur til nýrnanna og grein frá henni til sérhvers 

nýrungs og fráfarandi æðar sameinast svo aftur í stóra nýrnabláæð. Síun á sér stað í 

gauklinum (e. glomerulus) en hann samanstendur af háræðahnykli sem liggur á milli 

aðfærandi og fráfærandi slag- og bláæðlinga og er gaukullinn umlukinn svonefndu 

Bowmans hylki. Æðaþelið er ákaflega gegndræpt og hleypir því vökva, söltum og 

öðrum efnum auðveldlega í gegnum sig. Um það bil 1 líter af blóði fer í gegnum 

nýrun á hverri mínútu og það myndast um 180 lítrar af frumþvagi á sólarhring en 

nýrun enduruppsoga mestan hluta þess, þannig að sólarhringsþvagútskilnaður er 

aðeins um 2 lítrar.
1
 Nýrun eru afkastamikil líffæri og ef öðru þeirra sleppir, eykur hitt 

virkni sína.  

Nýrun gegna margþættu hlutverki og starfsemi þeirra er okkur lífsnauðsynleg. 

Hlutverk þeirra er meðal annars að: 

 Taka þátt í að stýra sýrustigi og jónajafnvægi líkamans. 

 Stýra vökvajafnvægi líkamans og stýra blóðvökvarúmmáli. 

 Taka þátt í stjórnun blóðþrýstings. 

 Hreinsa og sía úrgangsefni úr blóðinu. 

                                                 

1
 Landspítali, ,,Nýraígræðslur-Nýrnasjúkdómar,“ sótt 23. ágúst 2014 af: 

http://www.landspitali.is/nyraigraedslur/nyrnasjukdomar/ 
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 Framleiða mikilvæg hormón.
2
 

1.2 Langvinn nýrnabilun  

Nýrnabilun (e. uremia) er sjúkdómsástand þegar nýrun geta ekki lengur sinnt 

hlutverki sínu og líkaminn losar sig ekki við umframvökva og úrgangsefni. 

Starfshæfni nýrna er metin með gaukulsíunarhraða (GSH) og telst hann eðlilegur á 

bilinu 90–120 ml/mínútu. Langvinnur nýrnasjúkdómur er skilgreindur sem GSH < 60 

ml/mínútu og/eða merki um skemmdir í nýrum sem greinast með þvag- eða 

myndgreiningarrannsóknum, í þrjá mánuði eða lengur.
3
 Sjúkdómnum er skipt í fimm 

stig eftir alvarleika skerðingar á starfshæfni nýrna, þar sem 5. stig er þegar GSH er < 

15 ml/mín og telst það nýrnabilun á lokastigi.
4
 

Tíðni langvinns nýrnasjúkdóms er 5–10% á Vesturlöndum og tíðnin fer vaxandi 

m.a. vegna hækkandi meðalaldurs og fjölgun sjúklinga með aðra langvinna sjúkdóma 

eins og háþrýsting, sykursýki, offitu og hjarta- og æðasjúkdóma. Nýgengi og algengi 

lokastigsnýrnabilunar hefur þó verið heldur lægra á Íslandi en víðast hvar.
5
 

Nýrnabilun er flókið vandamál og hefur neikvæð áhrif á starfsemi flestra líffæra og 

líffærakerfa. Helstu einkenni langvinns nýrnasjúkdóms eru minnkaður 

þvagútskilnaður, hár blóðþrýstingur, bjúgur, blóðleysi, kláði, ógleði, uppköst, 

höfuðverkur, skjálfti, rugl, krampar, breyting á meðvitundarástandi og dauði ef ekkert 

er að gert.
6
 Sjúkdómurinn skerðir lífsgæði sjúklingsins og minnkar lífslíkur hans. 

Hann getur verið þung byrði fyrir einstaklinginn og fjölskyldu hans og er samfélaginu 

mjög kostnaðarsamur enda krefst meðferð lokastigsnýrnabilunar sérhæfðs starfsfólks, 

aðstöðu og tæknibúnaðar.
7
 

Meðferð við nýrnabilun á lokastigi er annað hvort blóð- eða kviðskilun eða 

ígræðsla nýra og verður hér á eftir gerð stuttlega grein fyrir meðferðarmöguleikunum. 

 

                                                 

2
 Gerard Tortora og Mark Nielsen, Principles of Human Anatomy (Hoboken: Wiley, 2009), 821–843. 

3
 Ólafur Skúli Indriðason, Ingunn Þorsteinsdóttir og Runólfur Pálsson, ,,Langvinnur nýrnasjúkdómur: 

nýjar áherslur í greiningu og meðferð,“ Læknablaðið 3/93 (2007): 203.  
4
 Sama rit, 201. 

5
 Sama rit, 202. 

6
 Landspítali, ,,Nýraígræðslur-Nýrnasjúkdómar,“ sótt 23. ágúst 2014 af: 

http://www.landspitali.is/nyraigraedslur/nyrnasjukdomar/ 
7
 Ólafur Skúli Indriðason o.fl., ,,Langvinnur nýrnasjúkdómur: nýjar áherslur í greiningu og meðferð,“ 

202. 
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1.3 Blóðskilun og kviðskilun 

Skilunarmeðferð felst í því að hreinsa blóð sjúklingsins með aðstoð flókinna tækja og 

lausna með blóðskilun (e. hemodialysis) eða kviðskilun (e. peritoneal dialysis). 

Markmið skilunarmeðferðar er að fjarlægja úrgangsefni úr blóði og leitast við að 

koma á eðlilegu vökva- og jónajafnvægi. Meðferðin er lífsnauðsynleg og 

sjúklingurinn þarf á henni að halda ævilangt nema hann fái ígrætt nýra. 

Í blóðskilun er blóð einstaklingsins leitt út fyrir líkamann um slöngu, í gegnum 

skilun með aðstoð blóðskilunarvélar, þar sem úrgangs- og umframefnin eru hreinsuð 

úr blóðinu. Blóðið er síðan leitt aftur inn í líkamann og er þetta lokað kerfi. 

Blóðskilun er oftast gerð á sjúkrahúsi en má þó gera í heimahúsi.
8
 Hver blóðskilun 

tekur um fjórar klukkustundir og mætir sjúklingurinn þrisvar í viku.  

Við kviðskilun eru úrgangsefni fjarlægð úr blóði í gegnum háræðar í 

lífhimnunni sem er notuð sem sía. Sérstakur vökvi er látinn renna inn í kviðinn 

gegnum kviðskilunarlegg og úrgangsefni færast úr háræðunum í lífhimnunni yfir í 

vökvann. Algengt er að nota tvo lítra af vökva í hvert sinn og gera þetta fjórum 

sinnum á dag eða nota sérstaka kviðskilunarvél sem sér um að skipta um vökva í 

kviðnum nokkrum sinnum á nóttu.
9
 Einstaklingurinn tengir sig við vélina þegar hann 

fer að sofa. Viðkomandi stýrir þannig meðferð sinni sjálfur og býr því við meira 

frjálsræði en sá sem er í blóðskilun. 

Í apríl 2015 eru 55 sjúklingar á Íslandi í blóðskilun og 17 í kviðskilun en 8 

einstaklingar eru á mörkum þess að þurfa á skilunarmeðferð að halda.
10

 

 

1.4 Nýrnaígræðsla 

Kjörmeðferð við lokastigsnýrnabilun er nýrnaígræðsla, ýmist úr lifandi eða látnum 

gjafa. Framfarir í skurðtækni og ekki síður í ónæmisbælandi lyfjameðferð hafa gert 

ígræðslu að raunhæfum möguleika. Rannsóknir hafa sýnt fram á betri lifun þeirra sem 

fá ígrætt nýra samanborið við skilunarmeðferð, lífsgæði þeirra eru betri, auk þess sem 

                                                 

8
 Þorgerður Ragnarsdóttir, Blóðskilun: upplýsingarit (Landspítali Háskólasjúkrahús, 1989). 

9
 Ólafur Skúli Indriðason og Runólfur Pálsson, ,,Nýrnasjúkdómar,“ Klínísk nálgun og mat á 

nýrnasjúkdómum, ritstj. Ari J. Jóhannesson og Runólfur Pálsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2007), 

175. 
10

 Upplýsingar fengnar 24.04.2015, frá Margréti Ásgeirsdóttur, deildarstjóra skilunardeildar 

Landspítala. 
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ígræðsla er ódýrara meðferðarform.
11

 Nýrnaígræðslur frá lifandi gjöfum hafa verið 

gerðar á Íslandi frá árinu 2003
12

 og á þeim tíma hafa um 80 manns þegið gjafanýra 

hérlendis. Fyrsti lifandi íslenski nýrnagjafinn gaf nýra árið 1970 en sú aðgerð var gerð 

í Bretlandi. Það nýra starfar enn og eru bæði nýrnagjafi og nýrnaþegi á lífi í dag. 

Samtals hafa 233 Íslendingar fengið nýra og í dag eru 160 nýrnagjafar á lífi.
13

 Á 

Íslandi er há ígræðslutíðni samanborið við aðrar þjóðir og helgast það fyrst og fremst 

af háu hlutfalli lifandi gjafa en þeir eru 70% allra nýrnagjafa. Hlutfall lifandi gjafa er 

hvergi hærra en á Íslandi.
14

 Engu að síður er skortur á nýrum til ígræðslu á Íslandi og í 

apríl 2015 bíða 11 sjúklingar eftir nýra frá látnum einstaklingi og 10 sjúklingar eftir 

nýra frá lifandi gjafa.
15

 Um víða veröld býr stór hópur einstaklinga við skert lífsgæði 

vegna nýrnabilunar og margir láta lífið á meðan þeir bíða eftir líffæri. Það er því 

þýðingarmikið að fjölga nýrnagjöfum þar til önnur meðferðarúrræði bjóðast. 

 

1.5 Tillaga Erins og Harris 

Charles A. Erin og John Harris, breskir fræðimenn í siðfræði, vilja fjölga lifandi 

líffæragjöfum með því að leyfa sölu á líffærum á stýrðum markaði.
16

 Slíkur markaður 

þyrfti, að þeirra mati, að hafa stranga varnagla til að fyrirbyggja misnotkun og til að 

vernda hag þeirra sem minna mega sín. Þeir segja mikla hræsni ríkja í umræðunni um 

sölu líffæra. Það þykir sjálfsagt að skurðlæknarnir, sem og annað heilbrigðisstarfsfólk, 

fái greitt fyrir sitt framlag, líffæraþeginn fær ríkulegan ávinning en líffæragjafinn situr 

eftir með sárt ennið. Þeir álíta ákveðna smán í því fólgna að fá enga umbun, auk þess 

að þurfa að gangast undir aðgerð. Tillaga þeirra byggir m.a. á þeirri staðreynd að 

áhætta fyrir nýrnagjafa er tiltölulega lítil og að margar vísbendingar eru um að 

                                                 

11
 Margrét Birna Andrésdóttir og Runólfur Pálsson, ,,Nýrnaígræðsla,“ Læknablaðið 9/86 (2000): 571. 

12
 Hjartalíf, ,,Líffæraþegum hefur vegnað vel,“ sótt 30. apríl 2014 af: 

http://www.hjartalif.is/201402182101/líffæraþegum-hefur-vegnad-vel 
13

 Upplýsingar fengnar 24.04.2015, frá Hildigunni Friðjónsdóttur, hjúkrunarfræðingi, 

ígræðslugöngudeild Landspítala. 
14

 Landspítali, ,,Nýraígræðslur-Nýrnasjúkdómar,“ sótt 23. ágúst 2014 af: 

http://www.landspitali.is/nyraigraedslur/nyrnasjukdomar/ 
15

 Upplýsingar fengnar 24.04.2015, frá Margréti Ásgeirsdóttur, deildarstjóra skilunardeildar 

Landspítala. 
16

 Charles Erin og John Harris, ,,An ethical market in human organs,“ Journal of Medical Ethics 29 

(2003): 137.  
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batahorfur nýrnaþega sem fá nýra úr lifandi gjafa, séu betri en þeirra sem fá nýra úr 

látnum gjafa.  

Kjarninn í tillögu þeirra er eftirfarandi: 

 Markaðurinn takmarkast við ákveðið landfræði- og stjórnskipulagslegt svæði, 

t.d. ríki eða jafnvel ríkjasamband eins og Evrópusambandið.  

 Aðeins borgarar búsettir á þessu tiltekna svæði gætu selt úr sér líffæri og þeir 

og fjölskyldur þeirra yrðu jafn gjaldgeng til að þiggja líffæri á þessu sama 

markaðssvæði. Á þann hátt gætu þeir sem selja líffæri verið vissir um að þeir 

væru að styrkja kerfi sem myndi gagnast þeim og þeirra nánustu, þar sem 

líkurnar á því að þeir fengju líffæri í neyð, myndu aukast með tilkomu slíks 

markaðar.  

 Það væri aðeins einn kaupandi (opinber aðili) sem myndi kaupa öll líffærin og 

úthluta þeim á sanngjarnan hátt. Ekki væri um nein bein kaup eða beina sölu 

að ræða. 

 Gæði líffæranna yrðu tryggð eins og framast er unnt, uppruni þeirra væri 

þekktur og hörð viðurlög yrðu við misnotkun. 

 Verðið á líffærum þyrfti að vera nægjanlega hátt til að laða að seljendur og 

þeir minna á að meðferð við langvinnri nýrnabilun er dýr. Þeim sem seldi 

líffæri yrði umbunað á sanngjarnan hátt fyrir áhættuna, sem og fyrir tíma sinn 

og góðmennsku.
17

 

Leið Erins og Harris á að fyrirbyggja að fátækari ríki verði að 

varahlutaverksmiðjum fyrir ríkari þjóðir heimsins og bann við beinni sölu líffæra á að 

tryggja að líffærin fari ekki til þeirra sem geta greitt besta verðið, heldur til þeirra sem 

eru í mestri þörf fyrir þau. Tillagan hefur hlotið allmikla athygli þótt sitt sýnist 

hverjum. Ýmsir eru algjörlega á móti líffærasölu í hvaða formi sem er, en öðrum 

finnst tillagan ekki ganga nógu langt. Þeir segja sjálfir að með henni megi hámarka 

framboð á líffærum en á sama tíma koma til móts við algengustu og lífseigustu rökin 

gegn líffærasölu.
18

 Janet Radcliffe Richards
19

 bendir hins vegar á, að ef við ætlum á 

                                                 

17
 Sama rit, 137. 

18
 Charles Erin og John Harris, ,,Janet Radcliffe Richards on our modest proposal,“ Journal of Medical 

Ethics 29 (2003): 141.  
19

 Janet Radcliffe Richards, ,,Commentary. An ethical market in human organs,“ Journal of Medical 

Ethics 29 (2003): 139. 
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annað borð að leyfa líffærasölu, ættum við mögulega, með sömu rökum, að leyfa 

líffærakaup- og sölu, með mun minni takmörkunum en Erin og Harris leggja til.  
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2 Rök með því að leyfa sölu á nýrum 

Annar kafli ritgerðarinnar er tileinkaður þeim rökum sem sett hafa verið fram til 

stuðnings því að lögleiða stýrðan markað með nýru. Þar ber hæst þau rök að aukið 

framboð nýrna bjargi mannslífum enda er himinn og haf á milli framboðs og 

eftirspurnar á nýrum. Þá er fjallað um samkvæmnisrök þar sem sala nýrna er borin 

saman við áhættusaman lífsstíl eða hættulega atvinnu en ýmsir vilja leggja þetta að 

jöfnu. Því næst er stutt umfjöllun um neðanjarðarmarkað með líffæri en rök eru leidd 

að því að lögleiðing líffærasölu myndi draga hann upp á yfirborðið. Kaflinn endar á 

umræðu um rök sem byggja á grundvallarreglunni um virðingu fyrir sjálfræði 

einstaklingsins. 

 

2.1 Rök sem byggja á því að sala á nýrum bjargi mannslífum 

Þann 8. september 2014 biðu 123.175 manns í Bandaríkjunum eftir líffæri, þar af biðu  

101.170 eftir nýra. Árið 2013 voru gerðar 16.896 nýrnaígræðslur þar sem 11.163 nýru 

komu frá látnum gjöfum en 5.733 frá lifandi gjöfum. Um það bil 3000 einstaklingar 

bætast á biðlistann í hverjum mánuði, þ.e. 1 á hverjum 14 mínútum. Árið 2013 létust 

4.453 einstaklingar á meðan þeir biðu eftir nýju nýra, þ.e. 12 að meðaltali á hverjum 

einasta degi.
20

 Þessar tölur sýna ljóslifandi þann vanda sem við er að etja enda þótt 

þær segi ekki alla söguna. Þekkt er að sjúklingar eru teknir af biðlista þar sem þeir eru 

orðnir of veikir til að þola aðgerð og sumir komast aldrei á listann vegna þess að 

læknirinn hikar þar sem hann álítur sjúklinginn ekki eiga raunhæfan möguleika á að fá 

nýra innan þess tímaramma sem hann hefur.
21

 Það er því sannarlega mikið í húfi fyrir 

stóran hóp manna og þau rök hafa verið færð, að með því að leyfa sölu á nýrum, 

fjölgum við líffærum til ráðstöfunar, drögum þar með úr vaxandi líffæraskorti, 

björgum mannslífum og bætum lífsgæði þeirra sem lifa við langvinna nýrnabilun. 

Þetta eru óneitanlega göfug markmið og við fyrstu sýn virðast þau allra góðra gjalda 

verð og trúverðug sem einföld, klippt og skorin rök fyrir því að heimila viðskipti með 

nýru. Á sama tíma gera þau þá kröfu að röksemdafærslur, gegn því að heimila sölu á 

                                                 

20 
National Kidney Foundation, ,,Organ donation and transplantation statistics,"  sótt 15. mars 2014 af: 

https://www.kidney.org/news/newsroom/factsheets/Organ-Donation-and-Transplantation-Stats 
21

 Stephan Wilkinson, ,,The Sale of Human Organs,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

sótt 1. febrúar 2014 af: http://plato.stanford.edu/entries/organs-sale/ 

https://www.kidney.org/news/newsroom/factsheets/Organ-Donation-and-Transplantation-Stats
http://plato.stanford.edu/entries/organs-sale/
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nýrum, séu haldgóð og sannfærandi og tryggi ríka hagsmuni þeirra sem ella myndu 

íhuga þann möguleika.  

 

2.2 Samkvæmnisrök 

Margir hafa bent á að það er enginn grundvallarmunur á því að selja úr sér líffæri og á 

ýmsum nokkuð algengum athöfnum eða störfum. Mörg þeirra eru hættulegri en 

líffæragjöf en eru litin allt öðrum augum, þ.e. þau vekja aðdáun og sjálfsagt þykir að 

umbuna vel fyrir þau og að greiða sérstaka áhættuþóknun. Má þar nefna störf eins og 

að vera í björgunarsveit, fljúga björgunarþyrlu, vera í slökkviliði eða lögreglu.
22

 Á 

sama hátt er okkur heimilt að leggja líkamann í áhættu okkur til ánægju, t.d. með því 

að stunda skíðastökk, fjallaklifur og með því að reykja, drekka óhóflegt magn af 

áfengi og borða óhollt fæði. Þessir einstaklingar taka áhættu því þeir meta það svo að 

áhættan sé ánægjunnar eða umbunarinnar virði. Hví skyldum við ekki mega selja 

hluta af þessum sama líkama til að auðvelda okkur lífsbaráttuna eða til að greiða 

okkur leið að lífsins lystisemdum sem við ella höfum ekki ráð á? Hver er munurinn á 

þessu tvennu?  

Þennan viðhorfsmun er ekki hægt að réttlæta með góðum afleiðingum 

athafnanna í anda nytjahyggju, þar sem góðar afleiðingar líffærasölu eru mögulega 

jafngóðar, ef ekki betri. Því telja ýmsir að ósamræmi felist í því að leyfa fólki að 

þiggja greiðslur fyrir áhættusöm störf en ekki fyrir að selja úr sér líffærin.
23

 

Samkvæmt Janet Radliffe Richards þarf sá sem selja vill nýra, einungis að vega og 

meta mögulegan ávinning af sölunni, á móti hugsanlegum skaða sem af aðgerð getur 

hlotist, hvort tveggja í ljósi líkinda þess að ávinningur eða skaði gangi eftir. Það er 

vissulega ekki auðvelt verkefni. Líkur geta verið vandmetnar, einstaklingar leggja 

ólíkt mat á vænta útkomu og áhættusækni er persónubundin. Erfitt er að alhæfa um, 

en þó trúverðugt að ætla að ávinningurinn sé meiri fyrir þann sárfátæka. Hann öðlast 

jafnvel tækifæri til að gera eitthvað mikilvægt úr lífi sínu. Ef sá sterkefnaði, sem tekur 

áhættu sér til ánægju, er ekki afvegaleiddur, er vandséð hvers vegna sá fátæki, sem 

hefur í hyggju að taka minni áhættu fyrir drjúgan ávinning, skuli metinn vanhæfur til 

                                                 

22
 Sama rit. 

23
 Sama rit. 

http://plato.stanford.edu/entries/organs-sale/
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rökréttrar hugsunar, og því réttlætanlegt að bjarga honum frá sjálfum sér.
24

 

Nægjanlegt er að tryggja að umbunin sé hæfileg í hlutfalli við áhættuna sem tekin er 

og að fólk fái nægjanlegar og réttar upplýsingar og gefi samþykki sitt af fúsum og 

frjálsum vilja. Fátækt, sem samfélagið telur ásættanlega, ætti því ekki að hindra 

einstakling í að taka áhættu, sem gæti jafnvel losað hann úr fátæktargildru. Þannig 

felst tvöfalt óréttlæti í því að  segja við fátæka manneskju, „Þú getur ekki fengið það 

sem flestir aðrir hafa og við ætlum ekki að leyfa þér að gera það sem þú vilt sjálfur 

gera, til að öðlast það.“
25

  

 

2.3 Stýrður markaður með nýru útrýmir neðanjarðarmarkaði 

Það er þekkt staðreynd að alþjóðlegur svartur markaður með nýru blómstrar og er 

áætlað að á hverri klukkustund skipti nýra um eiganda á þann hátt.
26

 Nancy Scheper-

Hughes lýsti markaðnum þannig að flæði líffæra er frá suðri til norðurs, frá þriðja 

heiminum til fyrsta heimsins, frá fátækum til ríkra, frá svörtu og brúnu fólki til þeirra 

hvítu og frá konum til karla. Hún nefnir þetta læknisfræðilega aðskilnaðarstefnu (e. 

medical apartheid) sem skiptir íbúum jarðarinnar í tvo hópa, þá sem gefa og þá sem 

þiggja.
27

 Sjúklingarnir leita til íbúa landa eins og Indlands, Pakistan og Kína og er 

verðið fyrir nýra allt að 200.000 dollarar. Af þeirri upphæð fær gjafinn jafnvel ekki 

nema 2,5%. Í Guardian var tekið dæmi af miðlara sem auglýsti undir slagorðinu 

„Gefðu nýra – keyptu nýja Ipadinn“. Hann bauð 2,500 dollara og lofaði aðgerð innan 

10 daga. Þeir sem hagnast eru sjúklingurinn sem fær nýra og betri heilsu en 

fjárhagslegi ágóðinn rennur til sérfræðilækna, stjórnenda á sjúkrahúsum og miðlara 

sem gjarnan eru tengdir skipulögðum glæpasamtökum.
28

 Þeim sem selja nýrað farnast 

sjaldan vel. Þeir þjást af langvarandi verkjum, verri líkamlegri heilsu, geta ekki unnið 

                                                 

24
 Janet Radcliffe Richards, ,,Nephrarious goings on,“ The Journal of Medicine and Philosophy 21 

(1996): 385. 
25 

Julian Savulescu, ,,Is the sale of body parts wrong?“ Journal of Medical Ethics 29 (2003): 139.  
26

 The Guardian, ,,Illegal kidney trade booms as new organ is sold every hour” (27. maí 2012), sótt 12. 

febrúar 2015 af: 

http://www.theguardian.com/world/2012/may/27/kidney-trade-illegal-operations-who 
27

Nancy Scheper-Huges, ,,The Ends of the Body: Commodity Fetishism and the Global Traffic in the 

Global Traffic in Organs,“ SAIA Review (2000): 70. 
28

The Guardian, ,,Illegal kidney trade booms as new organ is sold every hour” (27. maí 2012), sótt 12. 

febrúar 2015 af: 

 http://www.theguardian.com/world/2012/may/27/kidney-trade-illegal-operations-who 
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líkamleg störf og eru því atvinnulausir, tekjur minnka, skuldir aukast og þeir upplifa 

sig lítils virði.
29

 

Því er gjarnan haldið fram að með lögleiðingu og stýringu á kaupum og sölum á 

nýrum myndi vægi neðanjarðarmarkaðar minnka og hann myndi jafnvel hverfa. Þeir 

sem selja nýra yrðu í sterkari stöðu en áður, fengju betur greitt fyrir og nytu betri 

læknishjálpar.  

 

2.4 Rök sem byggja á grundvallarreglunni um virðingu fyrir sjálfræði 

Í sjálfræði felst það að ráða persónulegum högum, dvalarstað og vinnu, það að ráða 

sjálfur sínum málum.
30

 John Stuart Mill skrifaði: 

 Um eigin málefni sín á þó hver einstakur að vera æðsti dómari. Aðrir menn 

geta, beðnir sem óbeðnir, ráðlagt honum til að hvessa dómgreind hans og hvatt 

hann til að styrkja vilja hans. En hans er að dæma. Honum kann að skjátlast 

þrátt fyrir ábendingar og aðvaranir. En um meinið, sem af því hlýzt, er lítils 

vert á móti hinu, sem að því er, að aðrir neyði hann til að breyta samkvæmt 

því, sem þeir telja honum fyrir beztu.
31

      

Samkvæmt Ástríði Stefánsdóttur og Vilhjálmi Árnasyni byggir kjarni kröfunnar 

um sjálfræði á því að hafa rými til athafna, að vera laus undan yfirráðum annarra og fá 

að lifa í samræmi við eigið gildismat. Í því felst einnig að hafa andlega færni og 

dómgreind til að þekkja og nýta valkosti sína, ásamt því að kjósa að nýta sér rýmið til 

athafna, það er að breyta í samræmi við eigið gildismat, fremur en að láta stýrast af 

öðrum þáttum.
32

 Ég ræð ekki alltaf í hvaða aðstæðum ég lendi en ég ræð því sjálf 

hvernig ég bregst við aðstæðum mínum, þ.e. hvaða valkosti í stöðunni ég nýti mér. 

Sjálfræðið gefur mér svigrúm til athafna, ég ræð mér sjálf nema frelsi mitt takmarkast 

af frelsi allra annarra og brýnum hagsmunum þeirra. Engum er heimilt að skerða frelsi 

                                                 

29
Nancy Scheper-Huges, ,,Keeping an eye on the global traffic in human organs,“ The Lancet 361/9369 

(2003): 1646. 

 
30 

Mörður Árnason, ritstj., Íslensk orðabók (Reykjavík: Edda, 2002), 1290. 
31

John Stuart Mill, Frelsið, þýð., Jón Hnefill Aðalsteinsson og Þorsteinn Gylfason (Reykjavík: Hið 

íslenska bókmenntafélag, 1978), 142. 
32

Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, Sjálfræði og aldraðir í ljósi íslenskra aðstæðna 
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annars manns nema til að varna því að hann skaði aðra. Í því að virða sjálfræði 

manneskju og dómgreind felst því krafa um ákveðið afskiptaleysi og vissa fjarlægð 

því sérhver manneskja á kröfu á rými sem hún ein á óskorðaðan umráðarétt yfir og 

svigrúm til að finna takmark og tilgang með lífi sínu.
33

   

Okkur er heimilt að gefa úr okkur óendurnýjanleg líffæri eða líffærahluta, eins 

og nýra og hluta úr lifur og við megum á sumum stöðum selja endurnýjanleg líffæri 

og líkamsafurðir eins og blóð, sæði, egg og hár. Samkvæmt Gerald Dworkin er 

undirliggjandi forsenda þessa sú, að við höfum rétt til að gera það sem við sjálf óskum 

eftir við líkama okkar, þ.e. að réttur okkar til sjálfræðis sé virtur. Öðrum ber að virða 

getu okkar til að taka sjálf ákvörðun um það hvernig líkami okkar er meðhöndlaður. 

Með því að leyfa sölu líffæra á markaði stuðlum við að góðum afleiðingum fyrir aðra, 

þ.e. við björgum mannslífum. Framar öðru felst þó í þessu viðurkenning á yfirráðum 

einstaklingsins yfir líkama sínum. Viðskipti á markaði er einungis ein af mörgum 

tegundum sjálfviljugra viðskipta og með því að heimila fólki slík viðskipti er 

umráðaréttur viðkomandi yfir sjálfum sér og líffærum sínum einnig viðurkenndur. 

Með því að leyfa fólki vöruskipti eða vörusölu aukum við einnig á velferð þeirra. 

Viðskiptin eru sjálfviljug og það tekur enginn þátt í þeim nema hann álíti sjálfan sig 

betur kominn án vörunnar og með peningana í hendi. Þannig eykur markaðurinn á 

sjálfræði einstaklinganna og velmegun þeirra.
34

  

Sjálfræði er talið með grundvallarmannréttindum og því verður ekki takmörk 

sett nema ríkar ástæður standi til. Í forræði felst að aðili takmarkar frelsi annarrar 

manneskju þar sem viðkomandi ógnar eigin velferð með því að ráða sér sjálfur.
35

 Sá 

sem forræðið hefur ræður, sjálfræði þess sem missir forræði er skert og dómgreind 

hans er þar með dregin í efa. Veikt forræði er þegar sjálfræði er skert með það í huga 

að gera einstaklinginn færan um að taka ákvörðun, þ.e. forræðið er réttlætt með vísan í 

að þolandi myndi samþykkja sjálfræðistakmörkun, ef hann þekkti allar aðstæður. 

Sterkt forræði eða forræðishyggja er aftur á móti þegar gripið er inn í aðstæður, óháð 

mati þess einstaklings sem fyrir inngripinu verður. Ákvörðun er tekin fyrir 

                                                 

33
 Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða (Reykjavík: Siðfræðistofnun og Háskólaútgáfan, 2003), 
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(Boulder: Westview Press, 1994), 156. 
35
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viðkomandi, með þeim rökum að hann viti ekki sjálfur hvað sé honum fyrir bestu, 

þrátt fyrir að vera hæfur til ákvarðanatöku.
36

 

Í nánast öllum ríkjum heims er lagt blátt bann við sölu líffæra og þar með taka 

yfirvöld fram fyrir hendurnar á borgurunum og setja skorður á frjálsar athafnir þeirra 

með lögum. Það vilja fylgjendur markaðar með nýru túlka sem óréttmæta 

forræðishyggju. Með því lýsa stjórnvöld yfir að almenningur sé ekki fær um að taka 

skynsamlega og rökrétta ákvörðun, með bestu hagsmuni sína í huga, heldur þurfi með 

valdboði að koma í veg fyrir að hann valdi sjálfum sér tjóni. Fyrir slíkri ákvörðun þarf 

veigamikil rök og eru þau viðfangsefni næsta kafla. 

  

                                                 

36
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3 Rök gegn því að leyfa sölu á nýra 

Kaup og sala á nýrum eru bönnuð í vestrænum samfélögum þrátt fyrir alvarlegan 

skort á líffærum, verulega bætt lífsgæði flestra þeirra sem fá gefins nýra og óverulega 

áhættu tengda því að gefa nýra. Þjóðfélagslega væri hagkvæmt að fjölga nýrnaþegum 

því skilunarmeðferð við langvinnri nýrnabilun er dýr og fáir þeirra sem þurfa á henni 

að halda, hafa heilsu til þátttöku í atvinnulífinu. Þarf af leiðandi þarf gild rök gegn því 

að fjölga nýrnagjöfum með því að leyfa sölu á nýrum en þau rök eru viðfangsefni 

þriðja kafla.  

Kaflinn hefst á umfjöllun um áhættu nýrnagjafans tengda því að fara í aðgerð. 

Þá er fjallað um helstu siðferðilegu hugtök sem niðurstöður ritgerðarinnar eru reistar á 

en þau eru að talsverðu leyti byggð á skyldusiðfræði Kants. Umræðan hefst á 

umfjöllun um misnotkun, hugtakið er skilgreint og rætt hvaða siðferðilega þýðingu 

misnotkun hefur. Því næst er gerð grein fyrir hlutgervingu en misnotkun og 

hlutgerving tengjast, því misnotkun er þegar við notum aðra manneskju sem hlut eða 

sem verkfæri í okkar eigin þágu. Hlutgerving og markaðsvæðing mannslíkamans 

einkennast af nokkrum sömu þáttanna enda teljast það eðlileg samskipti manna á 

meðal að höndla með hluti á markaði. Hugað er að hlutverki peninga og markaða í 

samfélaginu og því hvort allt eigi að vera falt fyrir fé. Fórnfýsi og umhyggja fyrir hag 

annarra er næst til umfjöllunar en þeim rökum er beitt að markaður með líffæri myndi 

fækka eða útrýma líffæragjöf af fórnfýsi. Í kjölfarið er kynnt til sögunnar sú gagnrýni 

að kaup og sala líffæra stríði gegn markmiðum læknisfræðinnar. Þá er sjónum beint 

að upplýstu samþykki, hvaða skilyrði það þarf að uppfylla til að teljast gilt og hvað 

getur ógilt upplýst samþykki, en meginþungi umræðunnar er á kröfuna um sjálfviljuga 

ákvörðun. Kaflanum lýkur með umfjöllum um það sem Scheper-Hughes kallar ánauð 

fjölskyldunnar en hún telur ekki rétt að leita leiða til að umbuna lifandi gjöfum heldur 

eigum við að leitast við að fjölga þeim sem vilja gefa líffæri sín, að sér látnum. 
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3.1 Áhætta tengd því að fara í aðgerð 

Ígræðslum nýrna frá lifandi gjöfum hefur fjölgað og á Íslandi er hlutfall lifandi 

nýrnagjafa um 70% en það er eitt það hæsta í heiminum.
37

 Margir af þeim sem gefa 

nýra gera það af góðmennsku sinni, jafnvel til ókunnugs einstaklings og þekkt er á 

Íslandi, að ef auglýst er eftir nýra á samfélagsmiðlum eins og Facebook, eru jafnan 

margir sem bjóða sig fram. Aðrir gefa nýra vegna tilfinningalegra tengsla og ástar á 

nýrnaþeganum. Þar er um að ræða maka, systkin, foreldra og börn eða nána vini.  

Því er gjarnan haldið fram í rökum fyrir lögleiðingu markaðar með nýru að 

nýrnagjöf feli í sér litla áhættu fyrir gjafann. Hafa ber í huga að það er skylda lækna 

að skaða ekki og það er í raun óásættanlegt fyrir heilbrigðan einstakling að verða 

alvarlega og/eða langveikur vegna læknismeðferðar sem ekki var nauðsynleg fyrir 

viðkomandi. Hér á eftir verður kynnt áhætta og mögulegur ávinningur af því að gefa 

nýra. 

Elizabet S. Ommen, Jonathan A. Winston og Barbara Murphy birtu árið 2006 

yfirlitsgrein sem fjallar m.a. um aðferðafræði fjölmargra rannsókna þar sem skoðað er 

hver langtímaáhrif nýrnagjafar eru á heilsu gjafans. Þau segja nánast allar birtar 

rannsóknir aftursýnar og að í mörgum þeirra sé mikið brottfall þátttakenda sem valdi 

ákveðinni skekkju (e. selection bias), því leiða megi líkur að því að nýrnagjafar sem 

búi við góða heilsu, séu líklegri til þátttöku í rannsóknum. Fáir þátttakendur eru í 

flestum rannsóknunum og því er tölfræðilegur styrkur þeirra lítill til að greina 

merkingarbæran mun á milli nýrnagjafa og viðmiðunarhóps. Þau benda einnig á að 

ekki sé rétt að bera saman nýrnastarfsemi gjafans fyrir og eftir nýrnagjöf, því til 

skamms tíma skerðist nýrnastarfsemi en einnig til lengri tíma vegna hækkandi aldurs 

gjafans. Á sama hátt hækkar blóðþrýstingur gjarnan með aldrinum og því veita 

samanburðarmælingar yfir tíma takmarkaðar upplýsingar. Viðmiðunarhópurinn þarf 

að vera eins líkur rannsóknarhópnum og mögulegt er en nokkrar rannsóknanna bera 

nýrnagjafa saman við almenning. Ætla má að nýrnagjafar séu að meðaltali við betri 

heilsu en almenningur, þar sem búið er að velja þá út með tilliti til heilsufars þeirra. 

Þau álíta besta viðmiðunarhópinn samanstanda af systkinum nýrnagjafa og þeim sem 

hafa verið útilokaðir frá því að gefa nýra af öðrum ástæðum en líkamlegum. Slíkar 

                                                 

37
 Landspítali, ,,Nýraígræðslur-Nýrnasjúkdómar,“ sótt 23. ágúst 2014 af: 

http://www.landspitali.is/nyraigraedslur/nyrnasjukdomar/ 



 21 

rannsóknir eru til en þeim er aðferðafræðilega ábótavant vegna smæðar úrtaksins og 

lélegrar þátttöku.
38

 

Helstu áhættuþættir nýrnagjafar eru: 

 Blóðþrýstingur hefur tilhneigingu til að hækka. Blóðþrýstingur fyrir nýrnagjöf 

hefur mögulegt forspárgildi. Þeir sem mælast með hækkaðan blóðþrýsting í 

eftirliti eftir nýrnagjöf, höfðu að meðaltali hærri blóðþrýsting fyrir aðgerð, 

samanborið við þá sem mælast með eðlilegan blóðþrýsting í eftirliti eftir 

aðgerð. Það er þekkt að tíðni hjarta- og æðasjúkdóma eykst við hækkaðan 

blóðþrýsting.
39

 

 Lokastigsnýrnabilun er mögulega örlítið algengari meðal þeirra sem gefið hafa 

nýra. Ommen, Winston og Murphy benda á grein Ellison og félaga en þeir 

könnuðu hversu marga nýrnagjafa mætti finna meðal þeirra sem þegið höfðu 

nýra eða voru á bið eftir nýra. Samkvæmt þeim er tíðni langvinnrar 

nýrnabilunar 0,03% meðal almennings í Bandaríkjunum en 0,04% meðal 

nýrnagjafa. 

 Próteinmiga (e. proteinuria) er algengari meðal nýrnagjafa þótt lekinn sé 

almennt lítill.  

Í grein sinni vísa Ommen, Winston og Murphy til þekktrar rannsóknar sem 

sýndi fram á að þrátt fyrir þetta hafa nýrnagjafar betri lífslíkur en almenningur. Það er 

búið að velja þá út með tilliti til heilsufars og draga má þá ályktun að missir nýra 

hækki ekki dánartíðni.
40

  

Á vef Landspítala segir að nýrnagjöf hafi ekki áhrif á lífslíkur, að því tilskildu 

að nýrnagjafinn sé metinn vandlega fyrir aðgerð og talinn hæfur til að gefa nýra. Hann 

ætti að geta lifað eðlilegu lífi eftir aðgerðina, þar sem nýrað sem eftir er, bætir fyrir 

starfsemi þess sem gefið var.
41

 

Clemens og fleiri birtu árið 2006 yfirlitsgrein þar sem teknar voru saman 

niðurstöður rannsókna á lífsgæðum og sálfélagslegum aðstæðum nýrnagjafa. Þar 
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kemur fram að lífsgæði nýrnagjafa eru óbreytt eða betri eftir aðgerð. Neikvæðar 

afleiðingar, eins og verri samskipti, þunglyndi, kvíði eða streita eru þekkt en fátíð. 

Mikill meirihluti gjafanna hefði verið tilbúinn til að ganga í gegnum sama ferli aftur.
42

 

Anna Dóra Sigurðardóttir ræddi við sjö íslenska nýragjafa. Þeir gjafar upplifðu 

þakklæti fyrir að hafa fengið möguleika á að bæta lífsskilyrði og auka lífsgæði 

nýrnaþegans. Anna Dóra telur að reynsla gjafanna af nýragjöfinni endurspegli 

óeigingirni og hollustu, sem eru meginástæður fyrir gjöfinni.
43

 

Hafa ber í huga að tilvitnaðar rannsóknir eru allar gerðar á einstaklingum sem 

gáfu úr sér nýra og ekki er hægt að fullyrða um yfirfærslugildi niðurstaðanna, hefðu 

þeir selt úr sér nýrað enda mögulega þar aðrir hvatar að baki ákvörðun um aðgerð. 

 

3.2 Misnotkun 

Misnotkun eða misneyting (e. exploitation) er brot þar sem maður notar sér bágindi 

annars, einfeldni, sjúkdóm, það að hinn er honum háður, sálar- eða líkamsástand 

o.s.frv. í auðgunarskyni eða á annan saknæman hátt.
44

 Í hugum flestra þýðir það að 

nota aðra manneskju á ósanngjarnan hátt og siðferðisvitund þorra fólks segir að það sé 

rangt. Hugtakið er algengt í umræðunni og því er gjarnan slengt fram eins og það sé 

einfalt og auðskilið en svo er þó ekki. Til að geta beitt hugtakinu sem rökum, þurfum 

við að þekkja hvað það felur í sér og hvaða siðferðilega þýðingu misnotkun hefur, þ.e. 

hvað er rangt við hana. Í eftirfarandi umfjöllun má glögglega sjá að fræðimenn eru 

ekki á eitt sáttir og horfa til ólíkra atriða sem einkenni á misneytingu.  

Paul McLaughlin vekur athygli á fjórum þáttum sem gjarnan, en þó alls ekki 

alltaf og í mismiklum mæli, einkenna misnotkun. Sá fyrsti er stjórnun á manneskju, 

oft með óheiðarlegum brögðum eða baktjaldamakki (e. manipulation), að beita hana 

þvingun eða valdi (e. coercion), að nýta sér varnarleysi hennar eða særanleika (e. 

vulnerability) og loks að valda henni skaða eða tjóni (e. harm).
45

 Hann telur 

misnotkun vera félagslegt vald sem felur í sér getu A til að hagnast á eiginleikum B 
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og gera það á kostnað B.
46

 Í þessari skilgreiningu er þrennt sem þarfnast nánari 

skoðunar, það er: Hverjir eru eiginleikar B sem A gæti hagnast á, í hverju felst 

hagnaður A og hverju tapar B? Eiginleikar B sem A gæti hagnast á eru ýmist jákvæðir 

eða neikvæðir. Jákvæðir eiginleikar eru t.d. dugnaður, hæfileikar eða sérgáfa en 

neikvæðir eiginleikar eru t.d. fátækt, fötlun og fáviska. McLaughlin segir að færa 

megi rök fyrir því að ójöfn valdastaða aðila sé forsenda misnotkunar en það þýðir að 

til að misnota, verði A að búa yfir hlutfallslega meiri völdum en B. Hagnaður A er oft 

efnislegur en þarf þó ekki að vera það því hann getur t.d. verið sálrænn eða 

kynferðislegur. Um leið og A hagnast, tapar B en ella er merkingarlaust að tala um 

misnotkun. Tap B getur hvoru tveggja verið efnislegt eða óefnislegt eins og t.d. 

niðurlæging og minni sjálfsvirðing.  

Í bók sinni, The Value of Life, tvískiptir John Harris hugtakinu um misnotkun.
47

 

Annars vegar er um að ræða misnotkun án ábata eins og þegar karlmaður (mis)notar 

konu sem er ástfangin af honum, eingöngu til kynlífs. Hins vegar er átt við virðismun 

í skiptum á vöru eða þjónustu eins og þegar starfsmanni eru greidd of lág laun fyrir 

góða vinnu eða ef þú ert neyddur til að greiða óeðlilega hátt verð fyrir vöru t.d. vegna 

fákeppni eða vegna aðstæðna, eins og þegar götusali tvöfaldar verð á regnhlífum í 

hellidembu. Virðismunur er ýmist af ásetningi eða óafvitandi en leiðir ávallt til 

ójafnrar dreifingar kostnaðar og ábata af viðskiptum manna á milli, þ.e. annar aðilinn 

hagnast á kostnað hins. Samkvæmt Wilkinson, álítur Alan Wertheimer að 

umframágóði annars aðilans sé skilyrði misnotkunar, á meðan Sensat hins vegar, 

horfir til Kants og álítur það misnotkun ef annar aðilinn leitast við að nota hinn 

einungis sem tæki í eigin þágu og að það geti aldrei verið ágóði í því falinn.
48

 Því beri 

okkur að hafna skilyrðinu um hlutlægan ágóða en taka í þess stað mið af markmiðum 

og ætlunum þess sem misnotar, óháð því hvort honum takist ætlunarverk sitt eða ekki. 

Þar með getur misnotkun ekki verið óafvitandi. Tilraun til misnotkunar getur 

mistekist, ýmist vegna þess að sá sem á að misnota spilar ekki með eða vegna þess að 

virði ágóðans reynist ekkert. Sú skýring styður við þá skoðun Sensats að ætlun þess 

sem misnotar sé nægjanlegt skilyrði fyrir misnotkun.
49
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Misneyting felur ávallt í sér notkun á öðrum, eiginleikum þeirra eða aðstæðum. 

Wood
50

 skilur á milli yfirburðamisnotkunar (e. advantage exploitation) og hagsbóta-

misnotkunar (e. benefit exploitation). Yfirburðamisnotkun er þegar A notfærir sér 

veikleika eða varnarleysi B og tengist hún gjarnan þörfum eða þrám B, t.d. þörf 

verkamannsins fyrir brauð á borðið eða þrá sjúklings eftir betri heilsu. Wood álítur 

yfirburðamisnotkun ekki alltaf vera raunverulega misnotkun því hún getur verið 

saklaus, t.d. þegar A nýtir sér trúgirni B og heldur honum óvænta veislu. Hins vegar er 

það misnotkun þegar A nýtir sér trúgirni B til að selja honum gagnslaus lyf. Ef 

misnotkun felur í sér virðismun í skiptum á vöru eða þjónustu er alltaf um 

yfirburðamisnotkun að ræða. Misnotkunin felst í því að fá hinn misnotaða til að fallast 

á slæma kosti með því að notfæra sér persónulega eða aðstæðubundna veikleika hans. 

Hagsbótamisnotkun er þegar A notfærir sér einhverja eiginleika B, sjálfum sér til 

hagsbóta eða til að ná fram eigin markmiðum eins og þegar A borgar B afleit laun og 

hirðir sjálfur ágóðann af vinnu B. Hagsbótamisnotkun þarf ekki alltaf að vera 

raunveruleg misnotkun því ef A borgar B góð laun fyrir góða vinnu er það báðum til 

hagsbóta og því ekki misnotkun. Stephen Wilkinson
51

 telur hagsbótamisnotkun 

nauðsynlega forsendu þess að misnotkun eigi sér stað og að yfirburðamisnotkun og 

hagsbótamisnotkun myndi saman eina heild, þar sem yfirburðamisnotkun leggur 

grunn að hagsbótamisnotkun. Án hagsbóta væru ekki not af þeim sem er misnotaður 

og án yfirburða hefði sá sem misnotar ekki nægjanleg tök á þeim misnotaða.  

Alan Wertheimer og Matt Zvolinski
52

 horfa á misnotkun frá tveimur 

sjónarhornum. Annars vegar vísar hún til einhverra þátta í afleiðingum viðskiptanna, 

ýmist vegna þess að það er rangt að A hagnist á því að skaða B eða vegna þess að 

ágóði A er of mikill í hlutfalli við ágóða B. A misnotar B, ef hann notfærir sér 

aðstæður B og lætur hann greiða of mikið fyrir það sem hann fær eða ef B fær ekki 

nóg fyrir það sem hann lætur í té. Hins vegar getur misnotkunin falist í ferli 

viðskiptanna, þ.e. að A þvingar, svíkur eða ráðskast á óheiðarlegan hátt með B. Þeir 

skipta misnotkun eftir því hvort hún er skaðleg hinum misnotaða eða hvort hún felur í 

sér ávinning fyrir báða aðila, þ.e. báðir aðilar eru betur settir eftir samskiptin. Á sama 

hátt vilja þeir Wertheimer og Zvolinski skipta misnotkun eftir því hvort hún á sér stað 
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án gilds samþykkis eða þar sem, að því er virðist, hinn misnotaði hefur gefið 

sjálfviljugt og upplýst samþykki fyrir viðskiptunum. Ef um er að ræða misnotkun 

vegna virðismunar verður sá misnotaði að fallast á misnotkunina vegna yfirburða þess 

sem misnotar. Misnotkun án ábata krefst þess hins vegar ekki að sá misnotaði 

samþykki misnotkun, bæði vegna þess að slík misnotkun krefst ekki samþykkis en 

einnig vegna þess að samningurinn þarf ekki að vera þeim misnotaða óhagstæður. 

Sem dæmi má taka vændiskonu sem samþykkir vændi og fær vel greitt fyrir en samt 

sem áður myndu flestir telja vændiskonuna misnotaða. Í annan stað getum við tekið 

dæmi af sjálfboðaliða á sjúkrahúsi. Hann vinnur t.d. í verslun án þess að fá greidd 

laun en fáir myndu túlka það sem misnotkun sjúkrahússins á sjálfboðaliðanum. Hann 

er þarna af fúsum og frjálsum vilja og aðrir þættir en peningaleg umbun hvetja hann 

til starfans. Loks má nefna dæmi þar sem A misnotar B án samþykkis og jafnvel án 

vitneskju hans, t.d. þegar A selur ljósmyndir af B honum óafvitandi. Þar hefur álit og 

vilji B ekkert með misnotkunina að gera, ólíkt því þegar B gefur samþykki fyrir 

misnotkun, ýmis sjálfviljugur eða vegna þvingana eða svika A.  

Misnotkun varðar ekki alltaf tvær manneskjur. Mögulega misnotar A manneskju 

B til að hafa áhrif (jákvæð eða neikvæð) á C. Sem dæmi ræður A B í vanborgað starf 

og notar ágóðann af vinnu B til að greiða fyrir læknishjálp systur sinnar C, sem A 

hefur aldrei líkað við og aldrei getað átt góð samskipti við. Hver er að misnota hvern í 

þessu tilviki? Er A að misnota B eða er A mögulega að misnota sjálfan sig? Er C að 

misnota A eða B? Joel Feinberg álítur að hugtakið ágóði verði að fela í sér hlutlægan 

jafnt sem huglægan ágóða, ýmist fyrir mann sjálfan, aðra manneskju eða málstað.
53

 

Wertheimer tekur í svipaðan streng en kallar misnotkun þar sem fleiri en tveir koma 

að milligöngumisnotkun (e. mediated exploitation) og segir „ágóðann“ verða að fela í 

sér tilgang, markmið og gildi A jafnvel þótt ágóðinn renni til C.
54

 Wilkinson álítur 

hugtakið ágóða ekki eiga heima í skilgreiningu á misnotkun því A getur hæglega 

misnotað B af ástæðum sem hafa ekkert með velferð A að gera eða að misnotkunin 

geti hreinlega skaðað A. Hann telur misnotkun vera þegar maður notar aðra til að ná 

markmiðum sínum, hvort sem markmiðin eru af eigingjörnum hvötum eða ekki og 

hvort sem þau þjóna raunverulegum hagsmunum gerandans eða ekki.
55
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En hvað er siðferðilega rangt við misnotkun? McLaughlin leggur til þrjár ólíkar 

nálganir að því að meta misnotkun og segir leiðirnar gefa ólíka niðurstöðu.
56

  

Fyrsta nálgunin er út frá skyldusiðfræði en þar ber skyldusiðfræðikenning 

Immanuels Kant hæst. Samkvæmt McLaughlin væri misnotkun undantekningalaust 

röng frá sjónarhóli skyldusiðfræðinnar, því aldrei má nota annan mann einungis sem 

tæki í eigin þágu. Slík notkun á B til hagsbóta fyrir A væri röng, án tillits til 

afleiðinganna fyrir B. Samkvæmt McLaughlin gæti slík nálgun nánast útilokað 

vinnusamband því færa megi rök fyrir því að vinnusamband feli ávallt í sér að 

vinnuveitandi hagnast á starfsmanni sínum, jafnvel þótt í því felist gagnkvæmir 

hagsmunir.
57

 Í hugum flestra er þetta alltof þröng túlkun. Kant leitaði mælikvarða 

fyrir réttmæti athafna og samkvæmt honum, eigum við aðeins að breyta eftir þeim 

lífsreglum sem við viljum að verði að almennu lögmáli og við eigum ekki að líta á 

aðrar manneskjur einungis sem verkfæri til að ná eigin markmiðum, heldur ávallt 

jafnframt sem markmið í sjálfu sér. Samkvæmt Kant væri misnotkun röng því við 

myndum ekki vilja að hún yrði að almennu lögmáli og við eigum ekki að nota aðrar 

manneskjur eingöngu sem verkfæri í okkur þágu. Sú túlkun útilokar ekki að við 

höfum margvísleg not hvert af öðru og skiptir þá meginmáli að við erum hvorki 

blekkt né þvinguð. Ef túlkun McLaughlins væri rétt, myndi skyldusiðfræðin á sama 

hátt, einnig hinsvegar útiloka mörg þau samskipti sem almennt eru talin eðlileg manna 

á milli. Við verðum að hafa hugfast að þótt manneskja gagnist okkur, er ekki þar með 

sagt að við metum hana ekki sem markmið í sjálfu sér. Öll þekkjum við það að eiga 

kæra vini sem hafa mikla þýðingu fyrir okkur en á sama tíma geta þeir gagnast okkur 

vel, t.d. verið okkur hjálplegir með ýmislegt í dagsins önn. Sönn vinátta er gagnkvæm, 

við hjálpum hvort öðru og í þannig sambandi hefur vinurinn virði og markmið í 

sjálfum sér en jafnframt greiðir hann okkur leiðina að eigin markmiðum. 

Samkvæmt rökum sem reist eru á valfrelsi einstaklinganna (e. voluntaristic) er 

misnotkun réttlætanleg ef, og eingöngu ef, sá misnotaði er henni samþykkur, óháð 

afleiðingunum.
58

 Þvingun, er af mörgum, ekki talin nauðsynlegur þáttur misnotkunar 

og mögulega samþykkir sá misnotaði gjörninginn, upplýstur og af fúsum og frjálsum 

vilja. Við mat á því réttmæti ber þó að hafa í huga aðra möguleika hins misnotaða og 

hvaða afleiðingar neitun hans hefði haft í för með sér.  

                                                 

56
 McLaughlin, The Ethics of Exploitation, 13. 

57
 Sama rit, 14. 

58
 Sama rit, 14. 



 27 

Loks má meta misnotkun út frá afleiðingunum eingöngu og þannig gæti hún 

mögulega verið réttlætanleg í einhverjum tilfellum. Þá væru hagsmunir heildarinnar 

teknir fram yfir hagsmuni einstaklinga og horft fram hjá hlutum eins og virðingu 

einstaklingsins og samþykkis hans. McLaughlin sér vanda í þeirri röksemdafærslu, 

t.d. hvað varðar mat á afleiðingum, bæði fyrir heildina og fyrir ólíka einstaklinga, auk 

þess sem slík réttlæting gæti stangast á við almennar hugmyndir okkar, t.d. um rétt 

einstaklingsins.
59

  

 

3.3 Hlutgerving 

Samkvæmt orðabók er hlutgerving mannleg samskipti sem bera svip af 

vöruskiptum,
60

 þ.e. að koma fram við manneskju eins og hún væri hlutur, að fara með 

einhvern eins og eitthvað.  

Einn þekktasti og áhrifamesti talsmaður þeirrar virðingar sem manninum ber er 

Immanuel Kant (1724–1804). Samkvæmt honum eiga allir menn skilið að fyrir þeim 

sé borin virðing og öllum mönnum ber að virða sjálfan sig. Þetta kemur skýrt fram í 

skilyrðislausa skylduboðinu: 

Breyttu þannig að þú komir aldrei fram við manneðlið, hvort sem það er í 

persónu þín sjálfs eða persónu allra annarra, einungis sem tæki heldur ávallt 

um leið sem markmið.
61

 

Komdu aldrei þannig fram við nokkra manneskju, sjálfa þig eða aðra, að þú sért 

eingöngu að nota hana í einhverju skyni. Þér ber að virða hið sjálfstæða takmark sem 

sérhver persóna hefur með lífi sínu. ,,Manneskjan er ekki hlutvera heldur sjálfsvera 

með sjálfræði og dómgreind til að meta réttmæti eigin athafna.“
62

 Þannig hefur 

manneskjan sjálf rétt á að stjórna lífi sínu og okkur ber skylda til að virða þennan rétt. 

Kant segir einnig: 
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Í ríki markmiða hefur allt annaðhvort verð eða göfgi. Hafi hlutur verð má 

setja eitthvað annað í hans stað sem jafngildi hans. Sé hann hafinn yfir allt 

verð og ekkert sé honum jafngilt, þá hefur hann göfgi.
63

 

Manneskjan hefur göfgi, þ.e. hún hefur eiginleika sem eru hafnir yfir verð og 

samkvæmt Kant hafa mennirnir eigingildi, það er reisn, sem gefur þeim ómetanlegt 

gildi.
64

 Þessi höfuðstef í siðfræði Kants eru mikilvæg grunnstoð í því sem fræðimenn 

hafa skrifað um hlutgervingu. 

Einn þeirra fræðimanna sem skrifað hafa um hlutgervingu er Martha Nussbaum 

en hún telur nánast ómögulegt að skilgreina hugtakið á einfaldan hátt. Hún álítur að 

um sé að ræða samsafn sjö lauslega tengdra tegunda af framkomu eða hegðun 

gagnvart annarri manneskju (e. loose cluster-concept). Í ákveðnum tilvikum dugi 

framkoma af einni tegund til að segja manneskju meðhöndlaða sem hlut, en algengara 

sé þó að fleiri tegundir hegðunar séu sýndar jöfnum höndum. Samkvæmt Nussbaum 

einkennir eftirtalin hegðun hlutgervingu:
65

 

 Komið er fram við manneskju sem verkfæri til að ná eigin markmiðum, í eigin 

þágu (e. instrumentality). Þessi hegðun vísar beint í hið skilyrðislausa 

skylduboð Kants um virðingu fyrir persónunni. 

 Manneskju er neitað um sjálfræði og sjálfsákvörðunarrétt (e. denial of 

autonomy). Þessa hegðun má einnig beintengja við skilyrðislausa skylduboðið. 

Án sjálfræðis og sjálfsákvörðunarréttar virðum við ekki manneskju sem 

markmið í sjálfu sér.  

 Komið er fram við manneskju eins og hana skorti umboð, virkni eða vilja til 

athafna (e. inertness). Þessi tegund hlutgervingar vísar beint í skilyrðislaust 

skylduboð Kants. 

 Komið er fram við manneskju sem væri hún auðveldlega útskiptanleg fyrir 

annan „hlut“ af sömu gerð, þ.e. aðra manneskju og/eða fyrir „hlut“ af annarri 

gerð (e. fungibility). Eins og fram hefur komið er manneskjan samkvæmt Kant 

markmið í sjálfu sér, hún hefur innra gildi, þ.e. göfgi en ekki verð og við 
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eigum að koma fram við hana í samræmi við það. Sérhver manneskja er 

einstök og hvorki jafngild annarri manneskju né hlut. 

 Líkamleg mörk manneskju eru ekki virt, þ.e. hún er berskjölduð fyrir ágangi 

eða yfirgangi (e. violability). Þetta er nátengt virðingu fyrir 

sjálfsákvörðunarrétti manneskjunnar sem er grundvöllur fyrir því að virða 

hana sem markmið í sjálfu sér. 

 Viðkomandi leggur eign sína á manneskju og kemur fram við hana sem slíka 

(e. ownership). Með því vanvirðum við sjálfsákvörðunarrétt og sjálfstæði 

viðkomandi og brjótum gegn skilyrðislausa skylduboðinu. Jafnhliða má búast 

við að gerandinn horfi framhjá því að sá hlutgerði er hafinn yfir verð og 

verðskuldar því virðingu. 

 Sjálfveru manneskjunnar er neitað, reynsla hennar og tilfinningar eru ekki 

virtar (e. denial of subjectivity). Mikilvægur hluti af því að virða manneskju 

sem markmið í sjálfu sér er að virða andlega getu hennar sem og óskir hennar, 

upp að vissu marki. 

Samkvæmt Nussbaum og fleiri fræðimönnum, þarf hlutgerving ekki að vera 

neikvæð. Hún tekur sem dæmi konu sem notar kvið elskhuga síns sem kodda. Þar 

notar hún kvið hans sem hlut en ef jafnrétti, virðing og samþykki ríkir í sambandinu er 

um að ræða jákvæða hlutgervingu. Það neikvæða við hlutgervingu er því ekki bundið 

við það að nota manneskju sem hlut, heldur ef hún er notuð aðallega eða einungis sem 

hlutur. Það er samhengi og inntak sambands einstaklinganna sem mestu máli skiptir.
66

 

Leslie Green er sammála Nussbaum og álítur það leyfilegt og jafnvel æskilegt að 

hlutgera manneskjur.
67

 Við erum holdi klæddar verur, við erum til staðar í tíma og 

rúmi og öll fylgjum við ákveðnum lögmálum náttúrunnar. Manneskjan er þó annað og 

meira en hlutur og Green segir vandamál skapast ef við horfum fram hjá þeirri 

staðreynd. Við getum einungis notað manneskju sem leið að ákveðnu marki, ef við á 

sama tíma, virðum hana sem sjálfráða manneskju með eigin markmið. Hann bendir á 

að í félagslegu samhengi sé fátt sem einstaklingurinn gerir einn og þegar aldurinn 
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færist yfir eða þegar langvinnir sjúkdómar herja á, óttist maðurinn m.a. það að verða 

engum að gagni, þ.e. að enginn geti haft not af honum.
68

  

Misnotkun og hlutgerving eru tengd hugtök því misnotkun eða röng notkun á 

annarri manneskju er þegar við notum manneskju einungis sem verkfæri í eigin þágu, 

sambærilegt við þá tegund hegðunar sem Nussbaum lýsir, með tilvísun í hið 

skilyrðislausa skylduboð Kants. A misnotar B ef A notar B einungis sem verkfæri til 

að ná fram eigin markmiðum og sú hegðun særir siðferðisvitund flestra.  

 

3.4 Markaðsvæðing mannslíkamans 

Wilkinson túlkar markaðsvæðingu annars vegar þröngt, þ.e. þar sem kaupendur og 

seljendur mætast (félagsleg framkvæmd), og hins vegar vítt þar sem viðhorf okkar og 

orðræða tengjast hugtakinu.
69

 Hann segir þetta tvennt ekki endilega fara saman og 

tekur sem dæmi, að þrátt fyrir að þrælahald sé bannað með lögum, sé þekkt að 

einstaklingar komi fram við aðra manneskju sem væri hún þræll, t.d. í hjónabandi þar 

sem eiginmaðurinn ætlar eiginkonunni að sjá um öll húsverk og þjóna honum. Hið 

gagnstæða er einnig vel þekkt, t.d. tengja fæstir kynferðislegt samband við 

markaðsvæðingu enda þótt vændi sé útbreitt. Wilkinson álítur þetta mikilvæga 

aðgreiningu því rök með eða á móti markaðsvæðingu verða að beinast að viðhorfum 

okkar til manneskjunnar, eða hluta af henni, sem markaðsvöru. Hann álítur þrjá þætti 

einkennandi fyrir það viðhorf að maðurinn eða hluti hans sé verslunarvara:
70

  

 Sjálfsveru manneskjunnar er neitað, reynsla hennar og tilfinningar eru ekki 

virtar (e. denial of subjectivity). 

 Komið er fram við manneskju einungis sem verkfæri til að ná eigin 

markmiðum, í eigin þágu (e. instrumentality). 

 Komið er fram við manneskju sem væri hún auðveldlega útskiptanleg fyrir 

annan „hlut“ eða peninga, þ.e. að „eiga“ hlutinn eða manneskjuna er það sama 

og að eiga peninga (e. fungibility). Horft er fram hjá því að hún hafi innra 

gildi. 
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Þarna er kunnugleg greining á ferð, enda eru þetta þrír af þeim sjö þáttum sem 

Nussbaum telur einkenna hlutgervingu. Okkur finnst eðlilegt að hlutir séu 

verslunarvara, að þeir gangi kaupum og sölum og okkur finnst það viðhorf sem þarna 

er lýst, mjög eðlilegt til hluta. Við virðum ekki reynslu þeirra og tilfinningar, þeir eru 

sjálfsagt verkfæri í okkar þágu og þeir eru útskiptanlegir.  

Mario Morelli tengir markaðsvæðinu mannslíkamans beint við aðra 

framsetningu Kants á skilyrðislausa skylduboðinu. Hann bendir á að Kant hafni því 

við notum aðra manneskju einungis sem verkfæri í eigin þágu og nátengt sé því sú 

krafa að við virðum mennsku og reisn annarra einstaklinga sem og okkar sjálfra. 

Athafnir verða siðferðilega rangar ef þær vanvirða okkur sjálf eða aðra eða ef þær 

leiða til þess að við eða aðrir erum misnotuð.
71

  

Morelli bendir einnig á umræðu Kants um sjálfsvíg þar sem hann segir: 

En maðurinn er ekki hlutur, ekki eitthvað sem má nota einungis sem tæki 

heldur verður að koma fram við mann í allri breytni sem markmið í sjálfu sér. 

Ég get ekki ráðstafað manneskjunni í sjálfum mér með því að spilla henni, 

limlesta hana eða drepa.
72

 

Kant setur þó þann fyrirvara á að mögulega þurfi að taka af lim til að bjarga lífi 

eða leggja líf sitt í hættu til að varðveita það. Morelli segir að í þessum málsgreinum 

komi fram tvær tengdar hugmyndir, þ.e. hlutgerving og misnotkun eða það að nota 

hlutgerða manneskju sem verkfæri. Hann segir einnig að samkvæmt Kant hafi 

maðurinn skyldur gagnvart sjálfum sér, sem lífveru og sem siðferðisveru. Honum beri 

að varðveita líf, varðveita tegundina og varðveita getuna til að nýta hæfileika sína á 

tilgangsríkan hátt og sjálfsvíg brýtur gegn þeirri skyldu. Kant lýsir einnig sjálfsvígi að 

hluta og tekur sem dæmi það að gefa frá sér eða selja úr sér tönn svo hana megi græða 

í kjálkabein annars manns eða að gangast undir geldingu til að breyta söngrödd sinni. 

Hann undanskilur aðgerðir sem gerðar eru til að bjarga lífi, t.d. ef drep eða holdfúi 

kemst í líffæri.
73

 Þarna nefnir Kant beinlínis sölu líffæris til ábata, þótt það hafi 

örugglega ekki hvarflað að honum að ríflega tvö hundruð árum síðar værum við að 

velta fyrir okkur siðferðilegum álitaefnum tengdum því að selja úr okkur annað nýrað. 
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Í huga Kants var heilleiki (e. integrity) líkamans mikilvægur vegna virðingarinnar sem 

manneðlinu ber og vanhelgun hans því brot á skilyrðislausa skylduboðinu. Morelli 

bendir okkur á að hugmyndir um hlutgervingu og tækjagildi manneskjunnar séu því 

ekki nýjar af nálinni en þetta eru þau hugtök sem rísa einna hæst í umræðunni um 

markaðsvæðingu mannslíkamans. 

Cynthia B. Cohen áréttar að rök Kants gegn sölu líffæris byggi á hugmyndinni 

um frelsi mannsins og virðingu hans en það eru sömu rök og undirbyggja 

skilyrðislausa skylduboðið. Því séu þau rök að kaup og sala á nýrum stuðli að 

markaðsvæðingu mannslíkamans ekki reist beint á skilyrðislausa skylduboðinu heldur 

byggi þau á eldri skrifum Kants.
74

  

Okkur ber skylda til að nota frelsi okkar með hliðsjón af því að manneskjan er 

markmið í sjálfu sér. Því getur maðurinn ekki nýtt frelsi sitt til að selja líkama 

sinn fyrir peninga, jafnvel þótt honum væru boðnir tíu þúsund silfurpeningar 

fyrir einn fingur.
75

 

Manneskjan hefur frjálsan vilja og henni er heimilt að ráðstafa hlutum og 

aðstæðum sínum en ekki sjálfri sér. Þannig er manneskjan sjálf markmið en ekki leið 

að markmiði. Því er henni óheimilt að selja limi sína fyrir peninga, jafnvel þótt háar 

fjárhæðir séu í boði. Væri það leyfilegt, gæti maðurinn allt eins selt sig allan. Sá sem 

selur sig, hlutgerir sjálfan sig, varpar frá sér frelsi sínu, hann tapar sínu innra virði og 

skaðar þannig mennsku sína.  

Radcliffe Richards lítur umræðuna öðrum augum. Hún telur hugmyndina um 

markaðsvæðingu mannslíkamans orðagjálfur sem engar sönnur hafa verið færðar á. 

Þó að það sé niðurlæging í því fólgin að vera þannig staddur, að sala líffæris sé skársti 

valmöguleikinn, þá er ekkert í líffærasölunni sjálfri sem eykur á þá niðurlægingu. 

Þvert á móti. Að hennar mati nytu fjárhagslega illa staddir einstaklingar, aukinnar 

virðingar samborgaranna sem og aukinnar sjálfsvirðingar, ef þeir fengju væna 

peningaupphæð og gætu þannig framfleytt sér og fjölskyldu sinni til frambúðar.
76
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3.5 Hlutverk markaða 

Hvert ætti hlutverk peninga og markaða að vera í samfélagi okkar? Í dag eru fáir hlutir 

sem ekki eru falir fyrir fé. Michael Sandel segir að á síðustu þremur áratugum hafi 

orðið þögul bylting, nánast án þess að við höfum orðið þess vör. Okkur hefur rekið frá 

því að búa við markaðshagkerfi (e. market economy) og yfir í að verða 

markaðsþjóðfélag (e. market society). Á þessu tvennu er veigamikill munur. 

Markaðshagkerfi er verðmætt og skilvirkt verkfæri til að skipuleggja 

framleiðsluþættina, á meðan markaðssamfélag er staður, þar sem nánast allt er falt 

fyrir fé. Í markaðssamfélagi verður markaðshugsunin lífsstíll, þar sem markaðurinn og 

peningar stýra öllu yfirbragði samfélagsins. Ekkert er óhult, ekki einu sinni 

fjölskyldulíf, persónuleg samskipti, menntun, heilsa og heilbrigðisþjónusta, stjórnmál 

og áfram má lengi telja. Eftir því sem peningar stýra í auknum mæli aðgangi að 

gæðum samfélagsins, eykst misrétti og það verður beittara. Annað áhyggjuefni er að 

markaðshugsunin ryður á brott siðrænum viðhorfum og viðmiðum, sem eru þess virði 

að haldið sé í.
77

 Sandel álítur tvenn rök veigamest fyrir því að viðhalda og varðveita 

siðrænar girðingar gegn ágangi markaðshugsunar. 

Fyrri rökin kýs hann að kalla þvingunarrök (e. argument from coercion). Ef 

mikill ójöfnuður ríkir í viðskiptum, eða þegar fólk kaupir eða selur hluti af 

fjárhagslegri nauðsyn, eru viðskiptin ekki endilega jafn sjálfviljug og talsmenn 

markaðshugsunar vilja vera láta. Þvingunarrökin tengjast hugsjón um samþykki, sem 

veitt er við sanngjarnar aðstæður, þar sem samningsaðstaða aðila er jöfn.
78

 

 Seinni rökin kallar Sandel spillingarrök (e. argument from corruption) en þau 

vísa til niðurlægjandi og smættandi áhrifa markaðshugsunar og viðskipta á ákveðna 

hluti og venjur. Þau áhrif eru óháð samningsaðstöðu aðila og verða ekki leiðrétt með 

því að jafna aðstöðumun þeirra. Hann tekur sem dæmi að ef sala líffæra teldist í sjálfu 

sér niðurlægjandi, vera brot á friðhelgi eða heilleika líkamans, þá væri sala nýrna jafn 

röng fyrir þann ríka, sem þann snauða. Rökin héldu, ótengd þvingun vegna fátæktar.
 
 

Spillingarrökin eru óháð samþykki en tengjast siðrænu mikilvægi þess sem um ræðir, 
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þess sem markaðshugsunin niðurlægir.
79

 Sandel nefnir tvö dæmi, annars vegar um 

niðurlægingu barna þegar þau eru gerð að verslunarvöru í hagnaðarskyni og hins 

vegar um staðgöngumæðrun sem hann segir lítillækka konur, því líkami þeirra er 

gerður að eins konar verksmiðju og þeim greiddur peningur fyrir að tengjast ekki 

barninu, sem þær bera undir belti.
80

 

Spillingarrökin eru umdeild. Með því að segja að markaðshugsunin spilli 

tilteknum vörum, venjum eða viðhorfum, er jafnframt sagt að vöruna, venjuna eða 

viðhorfið eigi að virða og meðhöndla á ákveðinn hátt. Til að vita hvort eitthvað eigi 

heima á markaði, þurfum við því að vita hvernig réttast er að meta það. Það er ótengt 

því að vita fjárhagslegt virði einhvers, því það felur í sér mat á eiginleikum og horfir 

til innra virðis þess sem metið er. Einstaklingar meta alla hluti á ólíkan hátt og 

markaðurinn gefur þeim frelsi til að eiga viðskipti á eigin forsendum. Sandel bendir á, 

að ýmsum þyki þvingunarrökin hafa þann kost, að horfa fram hjá innra gildi og því 

hvernig rétt sé að meta það sem um ræðir. Þvingunarrökin tengjast ávallt hugsjóninni 

um samþykki, á meðan spillingarrökin tengjast því sem um er rætt hverju sinni. Hann 

tekur sem dæmi staðgöngumæðrun og sölu á sæði og tengir það við móðurhlutverkið, 

föðurhlutverkið og uppeldi og umönnun barna. Það vekur síðan margar spurningar 

um, hvort og þá hvernig, markaðshugsunin rýrir eða spillir eðli þeirra gæða.
81

 

Markaðshugsunin gengur út frá þeirri forsendu, að alla hluti megi verðleggja, gildi 

þeirra megi umreikna í peninga og að peningurinn og hluturinn séu jafngildir og að 

ekkert tapist við þann útreikning.
82

  

Að mati Sandels eru þvingunarrökin ætíð hin sömu en spillingarrökin eru ólík 

eftir eðli þess sem um ræðir. Í hvert sinn sem þeim er beitt, þarf að sýna fram á 

hvernig markaðshugsunin rýrir eða spillir mikilvægum gildum eða tilgangi.
83

 Það 

getur verið snúið án þess að detta í gryfju fastheldni (e. conventionalism) eða 

bókstafstrúar (e. essentialism). Sandel bendir okkur á þá leið að nota hliðstæður, það 

er að byrja með siðferðilegu innsæi varðandi eitthvað sem við getum tengt því sem 

um ræðir og gæti mögulega vísað okkur veginn áfram. Önnur leið gæti verið að byrja 
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út frá ákveðnum hugmyndum um það sem um ræðir og velta vandlega fyrir sér 

mögulegum afleiðingum markaðsvæðingar.
84

   

 

3.6 Fórnfýsi, umhyggja fyrir hag annarra  

Fórnfús er sá maður sem er hjálpsamur, fús til að leggja mikið í sölurnar.
85

 Fórnfýsi 

(e. altruism) er almennt álitinn góður kostur eða eiginleiki og er gjarnan stillt upp sem 

andstæðu slæmra eiginleika eins og sjálfselsku og eigingirni. Fórnfýsi hefur góð áhrif 

á umhverfi sitt, bæði á þann sem fórnfýsin beinist gegn, sem og óbein áhrif á 

þjóðfélagið í heild sinni.
86

 Að öðru jöfnu, þætti samfélag sem einkennist af mikilli 

fórnfýsi, vera betri staður til að lifa og starfa í, en þjóðfélag þar sem lítil fórnfýsi ríkti. 

Fórnfýsi þarf þó ekki ætíð að vera af hinu góða. Mögulega misskilur sá fórnfúsi 

hagsmuni þess sem fórnfýsin beinist að og áhrif gjörða hans skaða í stað þess að 

hjálpa. Einnig getur fórnfýsin eða hjálpsemin verið yfirgengileg og afskiptin stjórnast 

af forræðishyggju. Loks má hugsa sér dæmi þar sem sá fórnfúsi, í viðleitni sinni til að 

hjálpa, skaðar saklausan þriðja aðila.
87

 Og hvað finnst okkur um mann sem vill gefa 

nýra en einungis til einstaklings af sama kyni og af sömu trú? Sá maður sýnir fórnfýsi 

en okkur þykir flestum skilyrðin siðferðilega röng.  

Wilkinson segir mikilvægt að greina í sundur aðstæður þar sem fórnfýsi er í 

raun skylda og aðstæður þar sem einstaklingurinn gengur lengra í fórnfýsi sinni en 

skyldan býður honum. Ef fórnfýsi væri skylda, væri rangt að krefjast greiðslu en ef 

fórnfýsin væri yfirskylduverk, væri ekki rangt að fara fram á fjárhagslega umbun þótt 

það myndi breyta eðli athafnarinnar.
88

   

Margir siðfræðingar álíta að viðskipti með líffæri myndu draga úr hvatanum til 

að gefa líffæri af fórnfýsi eða góðmennsku. Richard Titmuss telur að með því að 

meðhöndla blóð eða líffæri sem verslunarvöru, munum við breyta félagslegum 

tengslum í efnahagsleg tengsl og fræðimennirnir Renee Fox og Judith Swazey 

staðhæfa að verslun með líffæri myndi gjaldfella gildi líffæragjafar.
89

 Ani B. Satz 
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álítur að ef við innleiðum fjárhagslega hvata til athafna, gröfum við samhliða undan 

tilfinningunni fyrir siðferðilegri skyldu til athafnarinnar og þannig ryðji fjárhagslegir 

hvatar fórnfýsi á brott.
90

 Um þetta eru þó skiptar skoðanir og bendir Wilkinson á að 

mögulega gæti greiðsla fyrir líffæri aukið á fórnfýsi, t.d. þegar einstaklingur selur úr 

sér líffæri til að greiða fyrir lækniskostnað annars og eru þekkt dæmi um slíkt.
91

  

Dæmi eins og þetta gæti virst bundið aðstæðum þar sem fólk býr ekki við 

félagslegt heilbrigðiskerfi. Veikindi geta þó verið þungur baggi í samfélagi eins og á 

Íslandi. Hlutdeild sjúklinga í lyfjakostnaði og allri heilbrigðisþjónustu hefur vaxið á 

undanförnum árum og bitnar það harðast á þeim, sem minnst hafa til ráðstöfunar. 

Einnig eru dæmi um að sjúklingar, í örvæntingu sinni, eyði háum fjárhæðum í 

meðferðir sem ekki eru niðurgreiddar af almannafé. Má þar nefna 

stofnfrumumeðferðir á Indlandi en kostnaður við slíka meðferð hleypur á mörgum 

milljónum króna. Radcliffe Richards segir sölu í sjálfu sér ekki ganga í berhögg við 

fórnfýsi. Við dáumst að því, ef einhver gefur einhverjum eitthvað, sem hann gæti 

fengið greitt fyrir, en það hvarflar ekki að okkur að ætlast til þess og að öðrum kosti, 

útiloka viðskiptin. Á hverjum degi eiga sér stað viðskipti um víða veröld, bæði 

kaupendum og seljendum til hagsbóta án þess að nokkur maður geri við það 

athugasemd. Okkur þætti fjarstæðukennt ef einhver héldi því fram, að betri kostur 

væri að enginn hagnaðist, en að báðir aðilar högnuðust. Hún bætir því við, að hún sjái 

ekki mun á því, þegar fátækur maður gefur dóttur sinni nýra til að bjarga lífi hennar 

og þegar fátækur maður selur úr sér nýra, til að hafa ráð á lækniskostnaði, til að bjarga 

eða bæta líf dóttur sinnar. Ef það er fórnfýsi að vinna erfiðisvinnu löngum stundum til 

að framfleyta fjölskyldu sinni, er það með sömu rökum, fórnfýsi að selja úr sér nýrað 

til að framfleyta fjölskyldu sinni.
92

          

Samkvæmt Wilkinson ætti greiðsla fyrir líffæri ekki að fækka þeim sem vilja 

gefa líffæri. Í ljósi sársaukans, áhættunnar og óþægindanna sé nýrnagjöf næsta ólíkleg 

nema um sé að ræða náinn ættingja eða vin.
93

 Mögulega er aðstæðum ólíkt farið á 

Íslandi. Sem dæmi birtist viðtal á fréttavefnum mbl.is þann 19. mars 2014 við 
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einstakling sem auglýsti eftir nýra á samfélagsmiðlinum Facebook. 46 einstaklingar 

buðu sig fram og þekkti viðkomandi fæsta.
94

 

 

3.7 Kaup og sala líffæra stríðir gegn markmiðum læknisfræðinnar  

Daniel Davis og Samuel Crowe segja að í líffæraígræðslum endurspeglist fyrirheit og 

þversagnir nútíma læknisfræði. Samhliða nýjum tæknilegum möguleikum eykst 

ágreiningur og óvissa um markmið og leiðir læknisfræðinnar og jafnframt um hvar 

kröftum og fjármunum er best ráðstafað. Inn í umræðuna fléttast siðferðileg álitaefni 

eins og hvaða hlutverki markaðurinn á að gegna, einkahagsmunir hlutaðeigandi 

einstaklinga og sjálfræði þeirra.
95

  

Samkvæmt Davis og Crowe hverfist siðferði læknisfræðinnar fyrst og fremst 

um samband og samskipti læknis og sjúklings og í gegnum það sama samband er 

unnið að markmiðum læknisfræðinnar. Markmiðin varða vegferðina og þau verða að 

rúmast innan þess sem talið er siðferðilega ásættanlegt. Markhyggjan, þ.e. sú 

hugmynd að ferli ákvarðist af markmiðunum sem búa að baki, verður aldrei skilin frá 

siðferðinu. Davis og Crowe hafa flokkað hugmyndir um samband læknis og sjúklings 

og setningu markmiða fyrir sjúklinginn í þrjá hópa eftir einkennum:
96

 

1. Fyrirmyndarsamband læknis og sjúklings skal í grundvallaratriðum byggja á 

samningaforsendum. Læknir og sjúklingur nálgast hvorn annan sem sjálfráða 

jafningjar og þeirra sameiginlega verkefni er að ákvarða að hvaða markmiðum 

skal stefna. Hvorugur aðilinn hefur siðferðilegt kennivald (e. moral authority) 

og þar með ákvörðunarvald yfir hinum. 

2. Fyrirmyndarsamband læknis og sjúklings skal í grundvallaratriðum byggja á 

virðingu fyrir sjálfræði sjúklingsins. Hann ákveður sjálfur markmið sín og 

læknirinn starfar og tekur ákvarðanir með þau markmið að leiðarljósi. Eina 

sem takmarkar ákvarðanir sjúklings er fýsileiki læknismeðferðarinnar þ.e. 

hvort hún er tæknilega og fjárhagslega möguleg.  
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3. Fyrirmyndarsamband læknis og sjúklings skal byggja á höfuðskyldu læknisins 

til að hafa velferð sjúklingsins að leiðarljósi og virða á sama tíma hugmyndir 

hans um hvað þjónar honum best.  

Davis og Crowe telja markmið læknisfræðinnar annars vegar vera hið endanlega 

markmið (e. ultimate end), sem er góð heilsa og velferð almennings, og hins vegar 

heilsa og velferð tiltekins einstaklings (e. proximate end). Þeir álíta 

fyrirmyndarsamband læknis og sjúklings samkvæmt tveimur fyrri flokkunum 

mögulega ganga lengra en markmið læknisfræðinnar krefjast. Við þær aðstæður 

eigum við á hættu að ráðstafa fjármunum og mannafla í að leitast við að bæta það sem 

er í lagi, lengja líf eingöngu lífsins vegna og jafnvel elta ólar við hvaða óraunhæfu 

óskir sjúklings sem verða vill.
97

  

Til að ná settu markmiði þurfa að fara saman réttar gjörðir læknisins, það eru 

þær sem eru í samræmi við gagnreynda læknisfræði og góðar gjörðir læknisins, það 

eru þær sem eru í samræmi við tilfinningar og skilning sjúklings á því hvað hentar 

honum sjálfum sem manneskju.
98

 

Davis og Crowe benda á að nútíma læknisfræði leitist gjarnan við að ganga út 

yfir mörk þess sem kalla mætti náttúrulegt og gildir það í rannsóknum jafnt sem í 

umönnun sjúkra. Líffæraflutningar eru þar skýrt dæmi. Líkamanum er eðlislægt að 

hafna framandi vef en við líffæraflutning eru þau viðbrögð, þ.e. varnir „sjálfsins“ 

gegn „ekki-sjálfinu“ bæld. Gagnstætt hugmyndinni um heildrænan líkama breyta 

líffæraflutningar honum fremur í safn varahluta. Þá hugmynd má tengja þeirri nálgun 

vísindanna að rannsaka sífellt minni einingar, þ.e. frá líffærum og líffærakerfum, að 

vefjum og frumum og þaðan að sameindum og frumeindum. Með þeirri 

hugmyndafræði er hætt við að ekki sé horft heildrænt á sjúklinginn heldur verður hann 

að safni líffæra eða jafnvel safni frumeinda og um leið er viðbúið að horft sé á 

„varahlutalagerinn“ í gegnum gleraugu markaðarins og að mannslíkaminn verði 

markaðsvæddur.
99

  

Markmið læknisfræðinnar er heilsa almennings og einstaklinganna. En hver er 

skilgreiningin á hugtakinu heilsa? Annars vegar getur heilsa verið skilgreind mjög vítt 

eins og í skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, þar sem segir að heilsa sé 
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„fullkomin líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan“ og hins vegar þar sem leitast er við 

að skilgreina heilsu mjög þröngt og á hlutlægan hátt. Davis og Crowe telja menn seint 

verða sammála um skilgreiningu en leita til orðsifjafræðinnar sem segir að orðið 

health sé komið frá orðinu wholeness þ.e. heill, þar sem ekkert vantar. Þeir minna 

einnig á að Forngrikkir töldu vel starfandi líkama leita og viðhalda innra jafnvægi, í 

víxlverkan við síbreytilegt umhverfi. Truflun á jafnvægi leiðir af sér sjúkdóma sem 

veldur því að maðurinn þarf að leita til læknis, sem ekki einungis þarf að meðhöndla 

líkamann heldur manneskjuna í heild sinni. Læknisfræðinni hefur fleygt fram á 

liðnum öldum en þó heldur hluti þessarar fornu visku enn fullu gildi sínu. Læknirinn 

þarf að horfa heildrænt á manneskjuna og hann þarf að virða og taka tillit til 

einstaklingsbundinnar og huglægrar líðanar og reynslu sjúklingsins. Það er ekki hægt 

að leggja mat á heilsu einstaklings einungis með því að lesa rannsóknarniðurstöður, 

túlka röntgenmyndir, meta hjartalínurit og/eða nota aðra hlutlæga mælikvarða sem 

gjarnan einkenna tæknihyggju nútímans.  

Davis og Crowe horfa til sögunnar í greiningu sinni. Joseph Murray gerði fyrstu 

nýrnaígræðsluna árið 1954 þegar hann flutti nýra á milli eineggja tvíbura. Murray áleit 

að við þá aðgerð hafi orðið ákveðin þáttaskil í heilbrigðissiðfræði. Hann kallaði það 

málamiðlun (e. compromise) þar sem heilbrigt líffæri var fjarlægt úr heilbrigðum 

einstaklingi, sem liður í því að hjálpa til við lækningu á sjúkum einstaklingi. Við þá 

gjörð varð hinn heilbrigði ekki lengur heilbrigður, heldur sjúkur. Ef rétt reynist að 

frumskylda læknis sé að stuðla að góðri heilsu þess sem leitar sér lækninga, þá virðist 

líffæragjöf frá lifandi einstaklingi stangast á við þá skyldu.
100

  

Við líffæragjöf er ávallt fyrir hendi sú áhætta að einungis sé horft á 

líffæragjafann sem verkfæri í þágu markmiða líffæraþegans. Ef líffærið er gefið af 

göfuglyndi eru líkur til að það sé gert af fúsum og frjálsum vilja og án allrar 

þvingunar. Slíkt er til marks um athafnir manneskju sem sér sig sem markmið í sjálfu 

sér en ekki einungis sem tæki til að uppfylla markmið annarra. Vegna örlætis 

líffæragjafans, upplýsts samþykkis hans og heilsu líffæraþegans getur læknir með 

góðri samvisku tekið þátt í nauðsynlegum læknisaðgerðum sem fylgja líffæragjöf. 

Hins vegar, ef líffærin ganga kaupum og sölum á markaði, er læknirinn orðinn 

vitorðsmaður í hlutgervingu, misnotkun og markaðsvæðingu mannslíkamans en það 

hefði skaðlegar afleiðingar fyrir læknastéttina. Með þátttöku á líffæramarkaði ætti 
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læknirinn hlutdeild í því að breyta þeirri ímynd sem við höfum af manneskjunni til 

hins verra. Hann tæki beint eða óbeint þátt í smækkun einstaklinga í þá veru að þeir 

yrðu tæki í þágu markmiða annarra. Læknirinn gæti ekki lengur varið gjörðir sínar á 

grundvelli göfuglyndis gjafans. Líkaminn yrði smættaður í afhendanlegar einingar og 

læknastéttin yrði niðurlægð. Með þátttöku í braski með líffæri færir læknirinn 

læknastéttina fjær fagmennsku og í átt að þjónustustarfi sem að vísu krefðist 

sérþekkingar. Markmið læknisfræðinnar myndu breytast og allt úrvalið í 

verkfærakistu læknisins stæði réttum kaupanda til boða. Eftir því sem tækninni fleygir 

fram og sífellt flóknari hlutir verða mögulegir, eykst mikilvægi þess að missa ekki 

sjónar af markmiðum læknisfræðinnar og því að horfa heildrænt á manneskjuna. Ef 

við gleymum því er hætt við vaxandi erfiðleikum við að draga línuna á milli þess sem 

er leyfilegt og þess sem er og ætti að vera óleyfilegt. Þróun læknisfræðinnar frá 

fagmennsku og í átt að þjónustustarfi myndi auk þess skaða samband læknis og 

sjúklings. Traust þeirra á milli er lykilatriði og sjúklingurinn má aldrei velkjast í vafa 

um að læknirinn taki hagsmuni hans og þarfir fram yfir eigin fjárhagslega hagsmuni. 

  

3.8 Upplýst samþykki 

Sjálfræði er talið með mikilvægari gæðum manna. Í því felst að ráða persónulegum 

högum sínum, dvalarstað og vinnu, það að ráða sjálfur sínum málum.
101

 Hvaða 

ástæður höfum við til að takmarka þessi mikilvægu réttindi með því að banna 

einstaklingum að selja úr sér líffæri sem viðurkennt er að viðkomandi getur verið án 

og aðrir eru í sárri þörf fyrir? Er einstaklingnum ekki almennt treystandi til að taka 

sjálfur upplýsta ákvörðun um það hvort hann sé tilbúinn til að fórna úr sér öðru 

nýranu gegn greiðslu? Dugar ekki fullvissa um að hann geri sér grein fyrir mögulegri 

áhættu nýrnagjafar og tryggja þannig eftir bestu getu að hann gefi til þess upplýst 

samþykki? Er það ekki forræðishyggja að taka þannig fram fyrir hendurnar á 

borgurunum og setja með lögum skorður á athafnir þeirra?  

Norman Daniels segir að sú lífssýn að sérhver maður sé besti mögulegi arkitekt 

eigin markmiða og öðrum dómbærari á eigin hagsmuni, hvíli á þeim forsendum að 

viðkomandi hafi nægar upplýsingar til ákvarðanatöku, getu til að taka skynsamlegar 
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ákvarðanir og að ákvarðanir hans séu sjálfviljugar.
102

 Ef þessum forsendum er ekki 

fullnægt getur forræðishyggja (e. paternalism) verið réttlætanleg. Við tilteknar 

aðstæður getur hæfni okkar til að taka skynsamlegar ákvarðanir verið skert þannig að 

við tökum þátt í athöfnum sem stríða gegn bestu hagsmunum okkar. Bestu hagsmunir  

eru þá skilgreindir sem þær ákvarðanir sem við myndum taka af fúsum og frjálsum 

vilja, hefðum við til þess nægar upplýsingar og getu. Inngrip eiga þó fyrst og fremst 

að beinast að því að leiðrétta getu einstaklingsins til ákvarðanatöku og aðeins ef það 

er ómögulegt er forræðishyggjan réttlætanleg.
103

  

Upplýstu samþykki er meðal annars ætlað að tryggja að sjálfræði viðkomandi sé 

virt, ásamt því að vernda heilsu og velferð þeirra sem leita til heilbrigðisþjónustunnar 

eða taka þátt í vísindarannsóknum. Þessi raunsæja nálgun er í anda nytjahyggju þótt 

aðrar siðfræðikenningar styðji vissulega vernd sjúklinga, sem og þeirra sem taka þátt í 

rannsóknum.
104

  

Grundvallarstoðir upplýsts samþykkis eru þrjár, þ.e. að einstaklingurinn hafi 

réttar og fullnægjandi upplýsingar, getu til að taka skynsamlegar ákvarðanir og að hann 

taki ákvörðunina sjálfviljugur. En hvenær telst samþykki nægjanlega upplýst? Hér eru 

ræddar mögulegar hindranir í formi lyga, blekkinga og hálfsannleika, þegar 

einstaklingurinn hefur ekki getu til að taka skynsamlegar ákvarðanir og þegar vafi 

leikur á að samþykki viðkomandi sé sjálfviljugt. 

 

3.8.1 Krafan um réttar og fullnægjandi upplýsingar 

Krafan um upplýst samþykki felur í sér að upplýsingar sem einstaklingurinn fær séu 

réttar og lygi, í hvaða formi sem er, ógildir því samþykkið. Í lyginni felst að annar 

aðilinn segir eitthvað sem hann álítur rangt en hann vonar að hinn aðilinn trúi að sé 

rétt. Hann segir ekki aðeins eitthvað sem hann telur vera rangt, heldur ætlar hann sér 

að blekkja eða afvegaleiða viðmælanda sinn.
105

 Lygin getur haft margar 

birtingarmyndir, allt frá því að logið er beint til um staðreyndir, t.d. með því segja: 

„ekkert óeðlilegt sást á myndinni“, jafnvel þótt greinilega megi sjá æxli, þegar 
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sannleikanum er leynt, t.d. með því að tjá viðkomandi ekki slæmar niðurstöður eða 

með því að nota óljóst, illskiljanlegt orðalag, t.d. latnesk orð eða hugtök sem 

einstaklingurinn skilur ekki og þegar meðvitað er reynt að fela slæmar fréttir, t.d. með 

því að pakka þeim inn, þannig að samtal bæði hefst og því lýkur með góðum fréttum. 

 

3.8.2  Krafan um getu til að taka skynsamlegar ákvarðanir  

Í kröfunni um upplýst samþykki felst annað og meira en upptalning og opinberun 

staðreynda. Til að taka upplýsta og skynsamlega ákvörðun þarf viðkomandi að skilja 

og meðtaka þær upplýsingar sem hann fær. Samkvæmt Charland krefst geta til að taka 

skynsamlegar ákvarðanir fjögurra þátta.
106

 Skilningur (e. understanding) er þar 

sennilega lykilatriði. Einstaklingurinn þarf að hafa lágmarksskilning á staðreyndum til 

að geta samþykkt eða hafnað valmöguleikum. Skilningur er ekki nægjanleg forsenda 

til að vera með staðreyndir á hreinu heldur verður viðkomandi að geta metið eðli og 

mikilvægi þeirrar ákvörðunar sem hann stendur frammi fyrir (e. appreciation). Til að 

staðreyndir hafi vægi, verða þær að hafa þýðingu í huga mannsins, hann þarf að gera 

sér grein fyrir því að þetta er raunverulega hans ákvörðun og að ákvörðunin hafi áhrif 

á líf hans og framtíð. Hann þarf einnig að vera fær um að meta hvaða þýðingu aðrir 

valkostir í stöðunni hafa og taka tillit til þeirra. Geta til röksemdafærslu þarf að vera 

til staðar (e. reasoning). Viðkomandi þarf að vera hæfur til að meðhöndla upplýsingar 

skynsamlega og í því felst krafa um ákveðinn andlegan stöðugleika og getu til að 

draga ályktanir af tilteknum forsendum. Einstaklingurinn verður að geta vegið saman 

mögulega áhættu og ávinning og gert sér grein fyrir hugsanlegum afleiðingum 

ákvörðunar sinnar. Gildi viðkomandi og mat hans á því hvað er gott og eftirsóknarvert 

í lífinu skiptir þar máli. Þessu til viðbótar þarf einstaklingurinn að geta tjáð val sitt á 

merkingarbæran hátt fyrir aðra.  

 

3.8.3 Krafan um sjálfviljuga ákvörðun 

Við stýrðar aðstæður við sölu á nýra ætti að vera mögulegt að tryggja að einungis 

einstaklingar sem hafa andlega getu til að meðtaka og leggja mat á réttar og 
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viðeigandi upplýsingar um nýrnagjöf fái leyfi til að selja úr sér nýrað. Vandinn við 

nýrnasölu snýr því fyrst og fremst að því hvernig tryggja megi að sá sem selja vill 

nýra, geri það raunverulega af fúsum og frjálsum vilja. Þvingun eða ígildi hennar, 

ótilhlýðileg umbun eða hvati eða þegar allir kostir eru slæmir, eru dæmi um það þegar 

vandasamt getur verið að meta hvort ákvörðun sé í raun sjálfviljug. 

 

3.8.3.1 Þvingun 

Þvingun má skilgreina sem aðgerðir sem skerða lögverndað sjálfstæði einstaklingsins 

og eru í andstöðu við vilja þess sem fyrir þeim verður, eða aðgerðir sem þrengja svo 

að sjálfsákvörðunarrétti hans að þær hljóta að teljast vera þvingun óháð vilja þess sem 

fyrir þeim verður.
107

 Þeim sem fyrir þvingunni verður er hótað að staða hans versni á 

einhvern hátt nema hann gefi samþykki sitt. Almennt er þröskuldurinn fyrir því að 

kalla verknað þvingun þó mun lægri en þessi skilgreining gefur til kynna. Hótun um 

að valda minniháttar sársauka myndi t.d. ógilda samþykki.
108

 Þvingun getur verið 

sögð berum orðum eins og „ég svipti þig arfi nema þú gefir mér annað nýrað þitt“ eða 

hún getur verið dulin og mætti hugsa sér dæmi þar sem læknir biður sjúkling um að 

taka þátt í rannsókn sem hann stendur fyrir. Rannsóknin væri mögulega íþyngjandi 

fyrir sjúklinginn en hann þyrði ekki að neita þátttöku af ótta við að styggja lækninn og 

fá í kjölfarið verri þjónustu. Jafnvel þótt ótti sjúklingsins eigi ekki við nein rök að 

styðjast, má efast um gildi samþykkisins vegna ólíkrar valdastöðu sjúklings og læknis. 

Sjúklingnum finnst valmöguleikar hans vera skertir jafnvel þótt það sé eingöngu í 

hugarheimi hans og það takmarkar ákvörðunarfrelsi hans.  

Martin Wilkinson og Andrew Moore álíta það nauðsynlegt skilyrði þvingunar 

að tilboðsgjafinn sé ábyrgur fyrir slæmum aðstæðum tilboðshafans. Þeir taka sem 

dæmi, að ef ég eitra fyrir þér og krefst þess að fá verðmætt frímerkjasafn þitt í 

skiptum fyrir móteitur, þá beiti ég þig þvingun. Hins vegar, ef ég er ekki ábyrg fyrir 

eitruninni, telst tilboð mitt um móteitur, gegn því að þú gefir mér frímerkjasafn þitt, 

ekki vera þvingandi.
109
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Janet Radcliffe Richards álítur þvingun vegna fátæktar ekki ógilda samþykki 

fyrir líffærasölu. Hún biður okkur að íhuga dæmi þar sem syni mínum er rænt. 

Ræningjarnir vilja þyrma lífi hans gegn lausnargjaldi. Samþykki mitt væri ógilt vegna 

þvingunar sem þeir beita mig. Gerum ráð fyrir því að lögreglan kæmi í veg fyrir að ég 

greiddi lausnargjaldið og sonur minn léti lífið. Lögreglan gæti haft gilda ástæðu fyrir 

gjörðum sínum (fylgja stefnu um að láta ekki undan kröfum mannræningja) en þeir 

gætu ekki réttlætt aðgerðirnar með því að samþykki mitt væri ógilt. Hún segir þetta 

dæmi minna á bann við líffærasölu. Mögulega eru réttmætar ástæður fyrir banni, t.d. 

ef skurðlæknirinn hyggst fjarlægja mörg líffæri úr líffærasalanum og enda þannig líf 

hans. Fátækt, ein og sér, ógildir ekki samþykki seljandans og getur því ekki talist 

nægjanleg ástæða fyrir banni. Þvingunin, þ.e. fátæktin, er enn til staðar og 

einstaklingurinn óskar eftir því að gera það sem hann telur best í þröngri stöðu. Að 

koma í veg fyrir val hans er sambærilegt við það að hindra að þú greiðir ræningjanum 

lausnargjald fyrir barnið þitt.
110

    

 

3.8.3.2 Ótilhlýðileg umbun eða hvati 

Hvatar til athafna og sérstaklega þeirra sem fela í sér áhættu eru ýmist innri  (e. 

intrinsic motivation) eða ytri umbun (e. extrinsic motivation). Innri umbun tengist: 

 Náttúrulegum afleiðingum athafnarinnar, t.d. það að upplifa slökun eftir góðan 

vindil eða að verða drukkinn eftir neyslu áfengis. 

 Athöfnin er siðferðilega mikilvæg, eins og þegar slökkviliðsmenn leggja sig í 

hættu við björgun mannslífa. Slíkar athafnir geta tengst hugmyndum um 

tilgang þeirra, gildi hugsjóna og samfélagslegrar ábyrgðar. 

 Athöfnin er fullnægjandi eða ánægjuleg vegna sérstakra hæfileika, þjálfunar 

eða hugrekkis sem athöfnin krefst.
111

 

Innri hvati kemur þannig frá manneskjunni sjálfri þ.e. þegar hana virkilega 

langar til að gera hlutina á eigin forsendum og er tilbúin til að leggja ýmislegt á sig til 

að hljóta umbunina. Ytri umbun eða hvatar tengjast aftur á móti utanaðkomandi 

þáttum eins og peningum eða öðrum veraldlegum hlunnindum eða gæðum og geta 
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verið mjög öflugir sem slíkir enda eru margir þeirra öllum nauðsynlegir. Á sama tíma 

geta ytri hvatar haft áhrif á sjálfræði manneskjunnar til ákvarðanatöku því þeir byrgja 

viðkomandi sýn, dómgreind hans slævist, athyglin beinist eingöngu að ávinningnum 

og þaggað er niður í öllum efasemdaröddum sem kunna að vakna.  

Radcliffe Richards segir mikilvægan mun á þvingun og hvata til að gera það 

sem í eðli sínu er ógeðfellt. Við þvingun er valmöguleikum fækkað, þannig að 

ógeðfelldi kosturinn verður skársti kosturinn og við þær aðstæður er mögulega 

réttlætanlegt að stöðva þann sem þvingar. Hvatar vinna á annan hátt. Umbun er bætt 

inn í mat einstaklingsins á kostum og göllum tilboðs og í rétt nægjanlega miklu magni 

til að ógeðfelldi kosturinn, verði skársti kosturinn í stöðunni. Þarna er einungis um 

hefðbundna aðferðafræði á markaði að ræða, því á þessari hugmyndafræði byggja jú 

frjálsir markaðir kapitalismans. Staða þeirra sem minna mega sín, verður ekki bætt 

með því að taka frá þeim hvata, hversu lítilmótlegir sem þeir eru. Með því er einungis 

verið að taka frá þeim þann valkost sem er, að öllu samanlögðu, skársti kosturinn.
112

  

 

3.8.3.3 Allir valkostir slæmir 

Skortur á öðrum og betri valmöguleikum getur þvingað einstakling til að ganga að 

slæmum kosti. Nir Eyal
113

 tekur sem dæmi aðstæður þar sem ræningi ógnar þér með 

byssu. Valkostirnir eru tveir, peningarnir eða lífið. Báðir möguleikar eru í raun opnir 

en hvorugur kosturinn er góður og báðir valmöguleikar skilja þig eftir verr staddan en 

áður. Annað dæmi er fátækur maður sem veit að eini möguleiki hans til að hafa ráð á 

dýru en lífsnauðsynlegu lyfi er að taka þátt í áhættusamri eða mjög óþægilegri 

rannsókn. Strangt til tekið er hann þvingaður til þátttöku því spyrja má hvort hann eigi 

eitthvert raunverulegt val. Upplýst samþykki hans ætti að teljast ógilt. Eyal bendir á 

ákveðinn vanda í röksemdafærslunni og tekur sem dæmi þegar ríkur maður þarf að 

undirgangast erfiða lyfjameðferð. Valkostirnir eru að deyja úr sjúkdómnum eða þola 

alvarlegar aukaverkanir af völdum lyfjanna. Ríki maðurinn á tvo slæma kosti en í 

huga margra á hann ekki val. Telst þá upplýst samþykki hans fyrir lyfjagjöfinni ógilt? 
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Eyal telur vænlegra að skilgreina samþykki sem ófullnægjandi ef tilboðið sjálft 

skerðir valmöguleika einstaklingsins á óréttmætan hátt. „Peningana eða lífið“ er 

þannig tilboð en þegar fátækur maður fær tilboð um peninga til að kaupa 

lífsnauðsynlegt lyf gegn þátttöku í áhættusamri rannsókn eða þegar ríkur maður 

bjargar lífi sínu með erfiðri lyfjameðferð, er tilboðið þess eðlis að það skerðir ekki 

aðra möguleika einstaklingsins og samkvæmt því ætti samþykki þeirra að teljast 

fullnægjandi. Eyal heldur áfram með dæmið um fátæka manninn og gerir ráð fyrir því 

að rannsakandinn ákveði að gefa honum lyfið, óháð því hvort hann taki þátt í 

rannsókninni eða ekki. Tilfinning okkar væri að slíkt óskilyrt tilboð myndi auka á 

ákvörðunarfrelsi fátæka mannsins. Aðrir möguleikar hans væru óskertir og samþykki 

hans þar með líklegra til að vera óþvingað því valmöguleikum hans hefði fjölgað.
114

  

Daniels
115

 álítur vandann við að ákvarða hvort um þvingun sé að ræða, oft felast 

í því að erfitt er að meta hvar viðmiðunarlínan liggur. Við fyrstu sýn virðist dæmið 

um ræningjann sem fer fram á peningana eða lífið vera einfalt, viðmiðunarlínan 

miðast við að fórnarlambið hefði ekki orðið á vegi ræningjans. En hvað ef 

fórnarlambið hefði sloppið frá ræningja A en í staðinn mætt ræningja B, sem einnig 

fer fram á peningana eða lífið. Hvar á þá að skilgreina viðmiðunarlínuna? Ef við 

tökum mið af báðum ræningjunum, virðist ræningi A ekki takmarka möguleika 

fórnarlambsins og samkvæmt því beitir hann ekki þvingun. Ef við undanskiljum 

ræningja B, tökum við ekki tillit til allra möguleika fórnarlambsins og drögum 

viðmiðunarlínuna óhjákvæmilega á rangan hátt. Nozick telur að leysa megi vandann 

með því að miða við það sem siðferðið krefst af okkur en Daniels sér vandkvæði á því 

þar sem erfitt getur verið að ákvarða hvenær miða eigi við það sem kalla má eðlilega 

atburðarrás (e. normally expected) eða við það sem siðferðið krefst af okkur, þ.e. ef 

þessar tvær línur falla ekki saman. Auk þess verður hugtakið þvingun þar með í eðli 

sínu siðferðilegt og við getum ekki metið hvort tilboð feli í sér þvingun nema við 

verðum sammála um hvað siðferðið krefst af okkur og því hjálpar þessi lausn okkur 

ekki við að svara spurningunni um hvort í tilboði felist þvingun. Zimmerman leggur 

til að við miðum við þá atburðarás sem vænta má og álítur að túlka eigi tilboð sem 

þvingandi, ef tilboðshafinn kýs ástandið sem ríkti, áður en tilboðið var gert, fram yfir 

þá atburðarás sem vænta má, en jafnframt að tilboðshafinn kysi fremur að vera í 
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öðrum aðstæðum en hann bjó við, áður en tilboðið var gert. Tilboð telst þvingandi ef 

það hindrar tilboðshafann í að vera í öðrum en mögulegum aðstæðum sem ríktu áður 

en tilboðið var gert og viðkomandi kýs heldur.
116

  

 

3.8.3.4 Tilboð með ígildi þvingunar 

Daniels telur að við ákveðin skilyrði geti forræðishyggja verið réttlætismál.
117

 Hann 

leggur til að við gerum okkur í hugarlund tilboð sem hefur ígildi þvingunar (e. 

quasicoercive), þ.e. tilboðið byggir á því að möguleikar tilboðshafans takmarkast á 

óréttlátan eða óréttmætan hátt, þ.e. réttlátari samfélagsskipan myndi leiða af sér 

fjölbreyttari og álitlegri valkosti. Hvort þannig tilboð væri í raun þvingandi er háð því 

hvernig skerta valmöguleika ber að. Samkvæmt Nozick væri tilboðið þvingandi ef 

tilboðsgjafinn beitir sér ranglega en tilboðið hefði ígildi þvingunar ef skertir 

möguleikar stafa af kerfisbundnu, samfélagslegu óréttlæti. Þvingun og ígildi 

þvingunar eiga það sameiginlegt að skerða valmöguleika einstaklingsins en 

aðdragandinn er annar. Ekki er um að ræða beina íhlutun í valkosti einstaklings, eins 

og þegar ræninginn segir peningana eða lífið, heldur er hér um að ræða óbeinar en 

útbreiddar takmarkanir sem óréttlátir samfélagshættir og stofnanir samfélagsins skapa. 

Daniels bendir í þessu sambandi á mikilvæga staðreynd.
118

 Einstaklingar, sem vegna 

þessa búa að jafnaði við skerðingu á valmöguleikum, kunna að fagna tilboðum sem 

bera í sér ígildi þvingunar. Frá þeirra sjónarhóli felst engin þvingun í tilboðinu heldur 

sjá þeir það fremur sjálfum sér til hagsbóta. Þvingunin er gjarnan mjög dulin enda er 

hluti tilboðshafanna óafvitandi um það óréttlæti sem þeir búa við og jafnvel neita þeir 

því að þannig sé málum háttað. Tilboðið gæti, í þeirra huga, opnað á heilan heim 

nýrra möguleika sem áður voru handan seilingar.  

Þvingun þarf ekki að vera raunveruleg, hún gæti verið einungis möguleg. Ef við 

innleiðum (e. institutionalize) slík tilboð gætu þau með tímanum stuðlað að 

raunverulegri þvingun. Tilboðið gæti við fyrstu sýn virst mjög sanngjarnt en ef 

samningsaðstaða annars aðilans versnar verður ógnin raunveruleg. Daniels tekur 

dæmi af verkamönnum sem semja um áhættuþóknun fyrir hættulega eða 

heilsuspillandi vinnu. Ef atvinnuástand versnar, lækkar eða jafnvel hverfur 
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áhættuþóknunin og verkamaðurinn á tvo kosti slæma, vinna hættulegt starf án 

áhættuþóknunarinnar eða ganga atvinnulaus.
119

 

Tilboð sem fela í sér ígildi þvingunar, dulda eða mögulega, grafa þannig undan 

sjálfræði tilboðshafans og er því forræðishyggja mögulega réttlætanleg, einmitt með 

það í huga að stuðla að og varðveita sjálfræði þeirra sem búa við skerta valmöguleika. 

Réttlætingin felst í því að einstaklingurinn myndi samþykkja sjálfræðistakmörkun, ef 

hann þekkti allar aðstæður.  

 

3.9 Ánauð fjölskyldunnar 

Hlutfall lifandi nýrnagjafa hefur farið hækkandi á liðnum árum þótt það sé hvergi eins 

hátt og á Íslandi. Nancy Scheper-Hughes bendir á að nýrnagjöf frá fjölskyldumeðlimi 

og nýrnagjöf, þar sem nýra er keypt af ótengdum aðila, eigi ýmsa félagslega þætti 

sameiginlega og þá sérstaklega þrýsting á fjölskyldumeðlimi og ákveðna kröfu á að 

þeir fórni sjálfum sér og hún líkir því við ánauð.
120

  Mörg okkar álíta það siðferðilega 

skyldu að bregðast við þörfum nákominna ættingja fyrir nýra eða aðra líffæragjöf, það 

sé hluti af þöglum sáttmála sem allir þekkja en enginn ræðir, opinbert leyndarmál sem 

er viðhaldið vegna þess hversu viðkvæm umræðan getur verið. Scheper-Hughes segir 

lifandi gjafa geta orðið nánast jafn ósýnilega og þeir látnu, andlitslaus 

afhendingaraðili verðmætrar, fáséðar vöru.  

Í alþjóðlegu samhengi eru fleiri konur en karlar sem gefa nýra t.d. voru 61,4% 

gjafa í Bandaríkjunum árið 2013 konur
121

 og eiginkonur eru mun líklegri en 

eiginmenn til að gefa maka sínum nýra. Í Íran þar sem stýrð sala nýrna er leyfð, eru 

það í meirihluta konur sem gefa en karlar sem þiggja nýrun.
122

 Scheper-Hughes telur 

ástæðuna ekki vera góðmennsku kvenna heldur fremur það að þær sæta meiri 

félagslegum þrýstingi en karlar og að margir álíti það fremur þeirra hlutverk að fórna 

sér í þágu fjölskyldunnar. Hún segir samskipti innan fjölskyldna oft gríðarlega flókin 

og að manneskjur geti allt eins hagað sér eins og ofbeldisfullir hrægammar sem hallist 

að því að misnota og arðræna fjölskyldumeðlimi, fremur en að vernda þá og næra.  
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Þegar velja þarf líffæragjafa fer af stað ferli innan fjölskyldunnar sem er hulið 

heilbrigðisstarfsmönnum. Í samfélögum sem einkennast af yfirráðum karlmanna er 

tilhneiging til að velja þann fjölskyldumeðlim sem talinn er minnst virði, þann sem 

skilar minnstri arðsemi, t.d. atvinnulausa, ógifta frænku og þrýstingur er settur á hana 

að „bjóða“ sig fram.
123

  

Scheper-Hughes segir að í árdaga nýrnaígræðslna hafi meira tillit verið tekið til 

þess að mögulega sættu ættingjar mikilli pressu á að gefa nýra og að læknar hafi oft 

gefið ættingjum tylliafsökun, jafnvel þótt það stríddi gegn löngun þeirra til að sjá 

sjúkling sinn fá nýtt nýra og þar með betri heilsu. Hún vísar í skurðlækni sem hafði þá 

trú, að það að gefa nánum ættingja líffæri, fæli í sér það mikla samsömun (e. over-

identification) og hæði (e. interdepencence) að það ætti að vera forboðið og líkti því 

við sifjaspell.
124

   

Æ sér gjöf til gjalda og þiggjandinn verður ævarandi skuldbundinn gjafanum 

því hreinræktuð góðmennska fyrirfinnst ekki, nema mögulega þegar um er að ræða 

foreldri gagnvart barni sínu. Þróunarfræðingar myndu þó sennilega ekki tala um 

góðmennsku í því sambandi, heldur fremur um eiginhagsmunasemi.
125

  

Líffæragjöf er ólík öllum öðrum gjöfum og Fox og Swazey sem fyrstir notuðu 

hugtakið um „ánauð líffæraþegans“ (e. the Tyranny of the Gift) sögðu líffæragjafann, 

líffæraþegann og fjölskyldur þeirra, mögulega finna sig í ævilöngum fjötrum 

skuldbindingar, því gjöfin er stærri en svo að hún verði endurgoldin. Til eru dæmi um 

gjafa sem hafa viljað stýra lífi þegans á óréttmætan hátt og jafnvel vísað í „nýrað sitt“ 

og hafa þeir þannig lánað en ekki gefið nýrað. Í slíkum tilfellum gæti markaður með 

nýru virst tilfinningalega frelsandi fyrir nýrnaþegann en Scheper-Hughes telur að 

aðstæður þeirra sem gefa og sem selja nýra séu um margt líkar. Sá sem minnst má sín, 

er sá sem er líklegastur til að sæta þrýstingi á að fórna sér í þágu fjölskyldunnar. 

Nýrnasala var áður merki um göfugmennsku og fórnfýsi fjölskylduföðurins, en eftir 

því sem aðgerðin verður algengari, færist aldurinn neðar og nú er algengt að sjá 

kornungt fólk og jafnvel unglinga með ör, sem þykja til marks um karlmennsku, 

hugrekki og hollustu við fjölskylduna.
126
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Eldri borgarar gera kröfu um aukin lífsgæði og læknar þeirra eru ólíklegir til að 

neita þeim um tækifæri til að fá nýtt nýra. Ríflega 5000 bandarískir einstaklingar eldri 

en 65 ára fengu ígrætt nýtt líffæri árið 2013 og dæmi er um að einstaklingur yfir nírætt 

hafi fengið nýra. Þekkt er að eldri borgarar fái eldri og/eða lélegri nýru og álítur 

Scheper-Hughes það til marks um ákveðið félagslegt réttlæti og jöfnuð enda auki það 

líftíma yngri líffæra og yngri borgara og því rétt út frá sjónarhóli nytjahyggjunnar. 

Hún bendir á að setja megi spurningamerki við þá þróun að fullorðin börn eða 

barnabörn gefi öldruðu foreldri eða ömmu/afa sínum líffæri. Hún telur það afleiðingu 

þeirra öfgafullu aðferða sem notaðar eru til að viðhalda lífi og þess að andlátið sé 

nánast álitið tæknileg mistök, fremur en óhjákvæmilegur og rökréttur endir á lífi 

aldraðra og sjúkra einstaklinga. Í dag virðist ekkert vera því til fyrirstöðu, að taka nýra 

úr þeim unga og heilbrigða og flytja það yfir í hinn aldraða og dauðveika.
 127

     

Scheper-Hughes vill að við stöldrum við og endurmetum hversu langt við 

eigum að ganga í nýtingu líffæra frá lifandi gjöfum og þá sérstaklega frá þeim sem 

ungir eru. Hún segir að margir muni árétta að framboð líffæra frá látnum gjöfum sé 

fjarri því nægjanlegt en hún svarar því til, að þeir hinir sömu, séu ófúsir til að 

endurskoða biðlistana m.t.t. þess að taka út þá elstu og veikustu og fækka þar með 

þeim sem bíða. Hún vill jafnvel setja aldurstakmark á biðlistann en bendir þó á að 

þessar aðgerðir gætu mögulega lagt aukinn þrýsting á lifandi gjafa um að bjarga 

ættingja sem ekki uppfyllir kröfur um að vera á biðlista eftir líffæri. Scheper-Hughes 

segir siðrænar lausnir ekki endilega bragðgóðar en hún telur ekki rétt að leita nýrra 

leiða til að umbuna lifandi gjöfum heldur eigum við að leitast við að fjölga líffærum 

frá látnum gjöfum ásamt því að leita nýrra tæknilegra úrlausna.
 128

 

Síðustu tveir kaflar voru helgaðir umræðu um siðferðileg rök með og á móti því 

að selja og kaupa nýru á stýrðum markaði. Í lokakafla ritgerðarinnar er leitað svara 

við spurningunni hvort viðskipti með nýru séu siðferðilega verjandi, með hliðsjón af 

þeim rökum sem kynnt hafa verið. 
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 Lokaorð 

Frá sjónarhóli hagfræðinnar er bann við sölu líffæra óhagkvæmt. Fræðigreinin notar 

orð eins og framboð og eftirspurn, skortur og hámarksverð en þetta eru þau öfl sem 

valda því að viðskipti á markaði ganga upp. Séð gegnum gleraugu hagfræðinnar er 

líffærakreppan hagfræðilegt úrlausnarefni, sem krefst hagfræðilegra lausna. Þar sem 

er þörf, verður til markaður. Það er vaxandi þörf fyrir nýru og því mæla ýmsir með að 

bann við sölu þeirra verði afnumið. Líklegt er að aflétting bannsins myndi leiða af sér 

aukið framboð á nýrum og umtalsverða fækkun á biðlistum. Frá sjónarhóli 

frjálshyggjumannsins er bannið helber yfirgangur og skerðing á frelsi einstaklingsins. 

Það að leyfa manneskju að selja úr sér líffæri, er ekkert annað en sjálfsögð 

viðurkenning á yfirráðarétti hennar yfir sjálfri sér og líkama sínum. Málsvarar 

líffærasölu álíta bannið í besta falli vafasamt, þar sem það kostar mannslíf. Sú 

hugmynd að leyfa stýrðan markað með nýru hefur notið vaxandi athygli og áhuga á 

meðal þeirra sem eiga hagsmuna að gæta. Í síðustu tveimur köflum hafa verið kynnt 

helstu rök með og á móti stýrðum markaði með mannsnýru. Helstu meðrökin eru að 

slíkur markaður myndi auka framboð á nýrum og þar með bæta lífsgæði sjúklinga 

með lokastigs nýrnabilun og bjarga mannslífum. Auk þess eru tínd til svokölluð 

samkvæmnisrök, rök sem byggja á grundvallarreglunni um sjálfræði, ásamt því að 

frjáls markaður myndi útrýma svörtum markaði með nýru. Ýmis mótrakanna eru 

nátengd, það er að markaður með nýru stuðli að hlutgervingu, markaðsvæðingu 

mannslíkamans og misnotkun. Þetta má tengja spurningunni hvert hlutverk peninga 

og markaða á að vera í samfélaginu. Á allt að lúta lögmálum markaðshyggjunnar og 

vera falt fyrir fé? Auk þess er ákveðin áhætta fólgin í því að fara í aðgerð, markaður 

með líffæri getur dregið úr fórnfýsi eða góðmennsku í heiminum, ásamt því að kaup 

og sala líffæra stríði gegn markmiðum læknisfræðinnar. Þá eru rök þess efnis að sala, 

sem og gjöf á nýrum, leggi kröfu á fjölskyldumeðlimi nýrnaveikra um að fórna nýra, í 

raun óháð því hvað þeir sjálfir vilja. Síðast en ekki síst eru það rök tengd kröfunni um 

upplýst, sjálfviljugt samþykki og hættunni á þvingun eða ígildi þvingunar sem um leið 

ógildir samþykkið. 

Í þessum kafla er leitast við að svara spurningunni hvort viðskipti með nýru á 

stýrðum markaði séu siðferðilega verjandi með hliðsjón af þeim rökum sem kynnt 

hafa verið til sögunnar. Farið er skipulega í gegnum hverja röksemdafærslu fyrir sig 

og gildi hennar metið. 
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Nýrnaígræðsla er kjörmeðferð við lokastigsnýrnabilun. Miklar framfarir í 

skurðtækni og bylting í ónæmisbælandi lyfjameðferð hafa gert aðgerðina að 

raunhæfum meðferðarmöguleika. Lífsmöguleikar þeirra sem fá ígrætt nýra eru betri 

en þeirra sem fá skilunarmeðferð, lífsgæði þeirra eru meiri, auk þess sem ígræðslan er 

samfélaginu ódýrari. Stöðugt vaxandi bil er á milli framboðs og eftirspurnar á nýrum 

og er stór hópur manna í bið eftir líffæri og morgunljóst er að margir munu ekki lifa 

biðina af. Það eru gild rök fyrir því að fjölga þurfi líffærum til ígræðslu og getum við 

flest sammælst um markmiðið, þótt okkur greini á um leiðirnar. 

Ein rök með stýrðum markaði með nýru eru samkvæmnisrök, þar sem 

fylgjendur benda á, að enginn grundvallarmunur sé á því að selja úr sér líffæri og á 

ýmsum áhættusömum en nokkuð algengum athöfnum eða störfum. Þá þykir í lagi að 

lifa hátt og leika sér. Tekin eru dæmi um störf eins og að fljúga björgunarþyrlu og að 

vera í slökkviliði. Þar er um að ræða samfélagslega mikilvæg verkefni sem gagnast 

öllum íbúum landsins. Gengið er langt til að tryggja öryggi þessara starfsmanna. Þeir 

þurfa m.a. að sinna stöðugri endur- og símenntun, hluti vinnutímans er helgaður 

líkamsrækt til að stuðla að góðu líkamlegu ástandi þeirra, auk þess sem markvisst er 

unnið með hugtök eins og samkennd, hjálpsemi og umburðarlyndi. Starfsmennirnir 

eru margir hverjir hvattir til starfans vegna innri umbunar sem þeir hljóta. Þeir telja 

starfið siðferðilega mikilvægt og eiga auðvelt með að samsama sig gildum þess, ásamt 

því að finna til ríkrar samfélagslegrar ábyrgðar. En sami ljómi umlykur ekki öll erfið 

og áhættusöm störf. Oft og iðulega eru menn í þannig vinnu því að þeir eiga ekki kost 

á öðru, valkostir þeirra eru takmarkaðir og sérstaklega ef atvinnuleysi ríkir. 

Samfélagið bregst við með því að leggja skyldur á herðar atvinnurekendum, með það í 

huga að lágmarka áhættu starfsmanna og að tryggja kjör þeirra. Í gildi eru lög um 

aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og fyrirtæki eins og álver leggja ríka 

áherslu á að innleiða og viðhalda öryggismenningu og öryggisanda á 

vinnustöðvunum. Fyrirtæki á Íslandi, sem láta sig ekki öryggi og velferð starfsmanna 

sinna varða, eru ekki hátt skrifuð. 

Heilbrigðir lífshættir eru samfélagslega mikilvægir. Áhersla hefur verið lögð á 

fræðslu og ráðgjöf en löggjafinn hefur hikað við að grípa inní ákvörðunarfrelsi 

einstaklingsins. Fremur hefur það verið lagt á herðar hvers og eins að vega og meta, 

hvort áhættan sem hann tekur með lífsstíl sínum, sé ánægjunnar virði. Algengt er þó 

að setja lög og reglugerðir sem eiga að stuðla að heilbrigðum lífsháttum. Má þar nefna 

lög og reglugerðir varðandi matvæli, fíkniefnaneysla er bönnuð, ýmsar takmarkanir 
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eru á frelsi til áfengisneyslu og verulega hefur verið þrengt að valkostum 

reykingamanna. Árið 2007 var reykingabann á opinberum stöðum lögleitt á Íslandi og 

eru uppi raddir um að herða slíkt bann. Reykingabannið olli miklum deilum og þótti 

mörgum forræðishyggjan taumlaus. Í dag, einungis átta árum síðar, þykir reyklaust 

umhverfi sjálfsögð mannréttindi. 

Fólk að leik er ekki hvatt áfram af erfiðum aðstæðum eða peningaskorti. 

Áhættusamt sport eins og dýfingar, skíðastökk og fjallaklifur er eingöngu stundað 

ánægjunnar vegna, það er vegna innri umbunar sem athöfnin gefur. Það hljómar ekki 

sannfærandi að jafna því saman að stunda áhættusama íþrótt sér til ánægju og að selja 

úr sér nýrað fyrir peninga. 

Vandséð er hvernig bera má saman lífsstíl og störf í vestrænum samfélögum 

annars vegar og óafturkræfa, íþyngjandi einskiptisaðgerð, eins og að selja úr sér 

nýrað, hins vegar. Ég tel því samkvæmnisrökin ekki haldgóð rök fyrir því að leyfa  

kaup og sölu á líffærum. 

Rökum þess efnis að stýrður markaður með nýru dragi svartan markað upp á 

yfirborðið er gjarnan beitt. Með lögleiðingu líffærasölu mætti betur tryggja þeim sem 

selja vilja nýra, ásættanlega læknisþjónustu og eftirfylgni. Svipuðum rökum er haldið 

fram hjá þeim sem vilja lögleiða vændi og fíkniefni. Hversu gild þau rök reynast eru 

mörgum þáttum háð. Hversu auðvelt yrði að þurrka svarta markaðinn út? Er það 

möguleiki að jafnvel fleiri yrðu misnotaðir eða hlytu skaða af við lögleiðingu heldur 

en fjöldi þeirra sem líður undir lögbanni? Það er vel þekkt að á stórum svæðum á 

Indlandi er virkur neðanjarðarmarkaður með nýru, þrátt fyrir lög sem banna slíkt. 

Kate Greasley bendir á að það sé dæmi um það þegar ákvarðanir eru leiddar í lög, án 

þess að til standi að framfylgja þeim. Öflugur svartur markaður með nýru þrífst, því 

yfirvöld setja kíkinn fyrir blinda augað og lögin sem banna áttu verslun með líffæri 

veita nú þeirri sömu verslun vernd.
129

 Framferði stjórnvalda styður við og styrkir 

svarta markaðinn, í stað þess að ráðast gegn honum og fækka fórnarlömbum hans. 

Það eru mörg siðferðileg álitamál tengd sölu á líffærum. Það að lögleiða stýrðan 

markað með nýru, til að draga neðanjarðarmarkað upp á yfirborðið, svarar í engu 

þeim álitaefnum. Rökin fela því í sér villu og ég álít þau ekki haldbær sem slík fyrir 

því að leyfa markað með nýru. 

                                                 

129
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Fylgjendur markaðar með nýru segja heimild til sölu líffæris til marks um 

sjálfræði, í þeim skilningi að heimildin veiti einstaklingnum réttindi og möguleika á 

að stýra lífi sínu sjálfur, í samræmi við áætlanir sem viðkomandi hefur sjálfur lagt á 

eigin forsendum. Og hvernig getum við mögulega rökstutt að rétt geti verið að fækka 

valkostum í lífi okkar og takmarka þannig frelsi okkar og sjálfsákvörðunarrétt? Það er 

ekki alltaf allt sem sýnist. Það sem á yfirborðinu virðist fjölga valmöguleikum okkar, 

gerir það ekki endilega. Nýr möguleiki gæti á lúmskan hátt breytt því sem okkur 

stendur til boða, á þann hátt að við myndum heldur kjósa ástandið sem ríkti, áður en 

nýi möguleikinn kom til sögunnar. Ef sala á nýrum er bönnuð, er hún ekki 

valmöguleiki. Ef sala á nýrum yrði leyfð, gæti komið upp sú staða að mér þætti ég 

sjálfselsk og eigingjörn, að selja ekki úr mér nýrað, til hagsbóta fyrir fjölskyldu mína. 

Fjölskyldan gæti upphátt eða undir rós, bent á þann möguleika í sérhvert sinn sem 

skortir fé til nauðsynlegra eða jafnvel einungis skemmtilegra hluta. Það getur til 

dæmis verið dýrt að halda jól. Upphaflegum valmöguleikum mínum hefur þá í raun 

fækkað og valið stæði á milli þess að halda nýranu eða uppfylla óskir fjölskyldu 

minnar. Nýi möguleikinn tók frá mér ástandið, eins og það var, áður en hann kom til 

sögunnar og þrátt fyrir raunfjölgun möguleika, hefur mínum möguleikum fækkað. 

Frelsi mitt og sjálfsákvörðunarréttur hefur verið skertur. 

Reikna má með að hinn dæmigerði nýrnasali á stýrðum markaði væri 

fjárhagslega illa staddur einstaklingur, sem hefur fáar leiðir til að afla sér fjár. Ef sú 

staða kemur upp að viðkomandi þarf að útvega peninga hraðar og í meira magni en 

hann ræður við, t.d. vegna umframeyðslu eða spilaskulda, gæti hann horft til þessa 

úrræðis. Hann er þá ekki að útvega sér peninga til að fjármagna mikilvæga hluti, sem 

byggja upp til framtíðar og eru honum þýðingarmiklir, heldur er hann að bregðast við 

vandamáli dagsins. Slíkur möguleiki styður ekki við sjálfræði einstaklingsins, heldur 

má fremur færa þau rök að möguleikinn þröngvi viðkomandi út í aðgerð, sem hann 

ella myndi ekki gangast undir og skerðir því sjálfræði hans fremur en að víkka það. 

Það getur verið vandasamt að úthugsa leið til að virða frelsi og mikilvægt sjálfræði 

einstaklinganna og á sama tíma takmarka frelsi og mikilvægt sjálfræði allra, með það í 

huga að vernda þetta sama sjálfræði. 

Viðhorf og reglur samfélagsins móta val borgaranna. Lögleiðing markaðar með 

nýru getur skapað óeðlilegan þrýsting á einstakling um að selja úr sér nýrað og 

takmarkað með því sjálfræði hans. Einstaklingurinn gæti leiðst til þátttöku í athöfn 

sem stríðir gegn bestu hagsmunum hans. Þeir sem verst settir eru í samfélaginu, eru í 
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mestri hættu á að verða fyrir og að láta undan þrýstingi. Brýnir hagsmunir þeirra eru í 

húfi og ekki rétt að láta einstaklingana sjálfa um að meta þá. Það er réttlætanlegt að 

beita sterku forræði og að útloka þennan möguleika með því að banna hann með 

lögum. Ég tel því að rökin um sjálfræði eru séu ekki gild fyrir því að leyfa stýrðan 

markað með nýru.  

Ef nýrnasalar eru valdir vel og ef þeir njóta fullnægjandi heilbrigðisþjónustu og 

eftirfylgni, er líkamlega lítil áhætta fólgin í aðgerðinni. Áhættan er sú sama og ef 

viðkomandi gefur nýra. Líkamleg áhætta tengd aðgerð er því ekki gild rök gegn 

markaði með nýru. Erfiðara er að segja fyrir um andlegu áhrifin. Rannsókn á 

einstaklingum sem hafa selt nýra í Íran, þar sem nýrnasala er lögleg, bendir til að þeir 

sem selja nýra, búi við skömm og skort á sjálfsvirðingu. Þeir upplifa verknaðinn í ætt 

við vændi og örið eftir aðgerðina sem smánarlegt kennimerki. Kvíði og þunglyndi er 

algengur fylgifiskur aðgerðarinnar og atvinnumöguleikar þeirra eru skertir, ekki síst 

vegna andlegrar vanlíðunar.
130

 Erfitt er að meta yfirfærslugildi þessarar rannsóknar 

milli landa og menningarheima. Þessi lýsing er þó í miklu ósamræmi við niðurstöður 

yfirlitsgreinar Clemens og félaga hans sem kynnt var í kafla 3.1. Samkvæmt þeim eru 

lífsgæði þeirra sem gefa nýru óbreytt eða betri eftir aðgerð. Mikill meirihluti þeirra 

hefði verið tilbúinn til að ganga í gegnum sama ferli aftur. Þessir gjafar lýsa innri 

umbun sem þeir öðlast. Gjöfin hefur siðferðilegt gildi og fullnægir innri þörf um að 

láta gott af sér leiða og það er góð tilfinning.  

Misnotkun er brot þegar maður notar sér bágindi annars manns. Erfiðar 

aðstæður geta kallað á misnotkun og jafnvel með samþykki þess misnotaða. Margir 

álíta markað með nýru skólabókardæmi um misnotkun á fátæku fólki og aðstæðum 

þess. Aðrir telja það óþarfa áhyggjur og benda á, að með góðri lagasetningu og 

skilvirkri framkvæmd laganna, megi koma í veg fyrir slíkt.  

Lítum til reynslu Írana sem leyfa sölu á nýrum og til reynslu svarta markaðarins. 

Þar eru nánast eingöngu þeir fátækustu sem láta til leiðast og óraunhæft er að ætla, að 

reyndin yrði önnur meðal vestrænna þjóða. Markaður með líffæri byggði á þann hátt 

tilvist sína á aumum aðstæðum þeirra sem standa fjárhagslega höllum fæti. Byrðin af 

því að fjölga nýrum til ígræðslu myndi lenda á þeirra herðum. Þannig markaður fæli í 

sér innbyggt óréttlæti því dreifing byrða og hagsbóta yrði ójöfn. 
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Forsenda þess að stýrður markaður með nýru nái siðferðilega góðu markmiði 

sínu, það er að fjölga nýrnaþegum, er að nægilega margir selji úr sér nýrað. 

Markaðurinn yrði borinn uppi af þeim sem minna mega sín fjárhagslega. Ef við 

útilokuðum þá frá þátttöku, yrði enginn markaður með nýru, því aðrir myndu ekki 

nýta sér möguleikann í nægjanlegum mæli. Brotið væri á þeim fátækustu, því 

markaðurinn stæði og félli með bágindum þeirra og takmörkuðum tækifærum til að 

létta fjárhagsáhyggjur sínar. Erfitt er að sjá hvernig góð lagasetning eða skilvirk 

framkvæmd laga fyrirbyggi slíkt. Hætta á misnotkun minni máttar eru því gild rök 

gegn stýrðum markaði með nýru. 

Hlutgerving eru mannleg samskipti sem bera svip af vöruskiptum, þ.e. að koma 

fram við manneskju eins og hún væri hlutur, að fara með einhvern eins og eitthvað. 

Ýmislegt er líkt með því að gefa og að selja nýra. Færa má rök fyrir því að nýrað sé 

hlutgert í báðum tilfellum og heilleiki líkamans rofinn á sama hátt. Það er þó 

grundvallarmunur á eðli þess að gefa og að selja nýra. Nýra er gefið af góðmennsku, í 

þágu annarrar manneskju, á meðan sala felur í sér markaðsvæðingu mannslíkamans, 

eitt skref í þá átt að allt eigi að vera falt fyrir fé.  

Markaðshugsunin getur rutt úr vegi siðrænum viðhorfum og viðmiðum, sem eru 

þess virði að haldið sé í. Gengið er út frá þeirri forsendu að alla hluti megi verðleggja, 

gildi þeirra megi umreikna í peninga og að peningurinn og hluturinn séu jafngildir og 

að ekkert tapist við þann útreikning. Um leið samþykkjum við að meðhöndla megi 

það sem um ræðir sem verslunarvöru og að ekkert sé athugavert við notkun til gróða. 

Með því að heimila sölu á nýrum værum við að hlutgera mannslíkamann og smætta 

hann og ég tel ómögulegt að selja líkama sinn eða hluta af honum án þess að það hafi 

áhrif á persónuna alla. Með sölu á nýrum, horfum við framhjá því að maðurinn hefur 

eigingildi þ.e. að hann hefur markmið og gildi í sjálfum sér. Það eru siðferðileg 

verðmæti fólgin í þeirri hugmynd Kants að manneskjan hefur göfgi, þ.e. hún hefur 

eiginleika sem eru hafnir yfir verð. Það er viðhorf sem við eigum að varðveita og 

leitast við að styrkja.  

Titmuss sýndi fram á að blóðgjafakerfi sem byggir á gjöf á blóði, er skilvirkara 

en kerfi sem byggir á greiðslu fyrir blóð. Hann álítur það stafa af því, að hluti þeirra 

sem gefur blóð af góðmennsku og af samfélagslegri ábyrgð, missir þann hvata ef 

greiðsla er í boði. Líklegt er að fjárhagslegur hvati, gæti leitt til þess að sá sem selja 

vildi blóð, segði ósatt til um heilsufar sitt, af ótta við að blóði hans yrði hafnað. 

Áhrifin gætu því jafnvel orðið sú, að framboð á blóði yrði minna og gæði þess yrðu 
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verri. Þessi niðurstaða kemur á óvart.
131

 Hví skyldi þeim sem gefa blóð fækka við það 

að einum valkosti, það er greiðslu, er bætt við? Því skyldi aðferð sem höfðar til eigin 

hagsmuna einstaklinganna leiða til þess að aðrir dragi úr sama verknaði af 

góðmennsku og samfélagslegri ábyrgð? Skýringin er sennilega sú, að fjárhagsleg 

umbun eða ytri hvatar, eyðileggja innri hvata, það er að athöfnin missir siðferðilegt 

mikilvægi sitt. Hefði það sama gildi að selja úr sér nýrað og gefa andvirðið til 

góðgerðarmála? Viðhorf margra til markaðar með nýru, hvílir á þeirri vissu, að 

fjárhagsleg umbun auki framboð á nýrum. En er það mögulegt að framboð á nýrum 

myndi minnka með tilkomu markaða? Myndi þeim sem gefa nýra af góðmennsku 

sinni fækka? Eða eru nægjanlega margir sem gæfu nýra vegna fjárhagslegra ytri 

hvata, til að vega upp á móti fækkun þeirra sem gefa nýra af góðmennsku? Trúlega 

væri hægt að fá nóg af nýrum fyrir rétta verðið enda er það eðli markaða en eðli 

gjörðarinnar myndi óhjákvæmilega breytast. Flest okkar álíta samfélag sem einkennist 

af fórnfýsi og umhyggju fyrir hag annarra vera betri stað til að lifa í og starfa. Óvíst er 

hvort greiðsla fyrir nýru myndi minnka almenna fórnfýsi og góðvild í garð náungans 

og því ekki gild rök gegn lögleiðingu markaðar með nýru.  

Joseph Murray, sem gerði fyrstu nýrnaígræðsluna, áleit að þáttaskil hafi orðið í 

heilbrigðissiðfræði, þegar heilbrigt líffæri var fjarlægt úr heilbrigðum einstaklingi, 

sem liður í því að hjálpa til við lækningu þess sjúka. Í dag er nýrnaígræðsla 

kjörmeðferð við endastigsnýrnabilun og efst á óskalista flestra sjúklinganna. Ígræðslur 

vernda líf, lina þjáningar og koma starfsgetu sjúklingsins jafnvel í gott horf. Það er 

ekki leið til baka og nýrnaígræðslur verða ástundaðar þar til aðrir og betri 

meðferðarmöguleikar bjóðast. Hagsmunir sjúklingsins eiga ávallt að stýra lækninum, 

án þess þó að læknirinn gerist skósveinn hans eða handbendi. Markmið sjúklingsins 

eiga að vera leiðandi í meðferðarsambandinu, að því gefnu að þau séu raunsæ, 

skynsamleg og sanngjörn. Í því felst ekki að eltast við óraunhæfar væntingar, óskir, 

langanir eða dynti viðkomandi. Fagmaðurinn verður að bera virðingu fyrir sjálfræði 

sjúklingsins, sem þó er veikt í þeim skilningi, að það afmarkast af faglegri ábyrgð 

heilbrigðisstarfsmannsins. Í tillögum Erins og Harris um stýrðan markað með nýru, er 

gert ráð fyrir einum kaupanda (opinberum aðila) sem myndi kaupa öll líffærin og 

úthluta þeim eftir þörf. Ekki væri um nein bein kaup eða beina sölu að ræða og ætti 
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læknirinn ekki að eiga fjárhagslegra hagsmuna að gæta. Stýrður markaður með nýru 

ætti því ekki að hafa áhrif á meðferðarsamband læknis og sjúklings.  

Upplýst samþykki þar sem einstaklingurinn hefur réttar og fullnægjandi 

upplýsingar, getu til að taka skynsamlegar ákvarðanir og tekur ákvörðunina 

sjálfviljugur, er skilyrði fyrir allri læknismeðferð. Ekki er ástæða til að efast um, að 

þeir sem vilja selja nýra, fái réttar og viðeigandi upplýsingar og ekki þarf að efast um 

getu þeirra til að taka skynsamlegar ákvarðanir. Þetta eru sömu verkefni og blasa við 

þegar einhver vill gefa nýra. Margir sem tala gegn stýrðum markaði með nýru, hafa 

hins vegar efasemdir um hversu sjálfviljug slík ákvörðun yrði. Þvingun eða ígildi 

hennar, ótilhlýðileg umbun eða hvati eða þegar allir kostir eru slæmir, eru dæmi um 

það þegar vandasamt getur verið að meta hvort ákvörðunin sé í raun og veru 

sjálfviljug.  

Ýmsar ástæður geta legið að baki ákvörðun um að gefa nýra, þar sem 

góðmennska eða fórnfýsi í garð þiggjanda, ber sennilega hæst. Flestir gjafarnir eru 

tilfinningalega tengdir þeim sjúka og getur það litað ákvarðanatökuferli þeirra og gæði 

upplýsta samþykkisins. Um það þarf ígræðsluteymið að vera meðvitað um. 

Meðvirkandi þáttur í ákvarðanatökuferlinu er sú vitneskja að gjöfin getur bætt 

lífsgæði gjafans eða jafnvel bjargað lífi hans. Gjöfin hefur því ríkt siðferðilegt gildi. 

Hagsmunir gjafans og þegans eru gjarnan nátengdir þannig að bætt lífsgæði þegans, 

bæta um leið lífsgæði gjafans. 

Fjárhagslegur hvati breytir ákvarðanatökuferli gjafans. Það er vel þekkt að þar 

sem greiðsla fyrir nýru þekkist, eru það þeir fátæku sem láta til leiðast. Efnaskortur 

þvingar þá til að selja líffæri sín fyrir peninga og í ljósi þess má setja spurningamerki 

við hversu sjálfviljug ákvörðunin er. Greiðsla fyrir líffæri er ótilhlýðileg fyrir 

einstakling sem lifir í fátækt. Samþykkið og verknaðurinn tjá ekki sjálfræði, heldur 

má fremur líta á hann sem örvæntingarfulla leið til að lina fátæktina.  

Skortur á öðrum og betri möguleikum getur þvingað einstaklinginn til að ganga 

að slæmum kosti og skapað aðstæður sem gerir þann fátæka viðkvæman fyrir 

misnotkun. Þvingun þarf ekki að vera bein eða líkamleg, heldur getur hún verið óbein 

eða haft það sem Norman Daniels kallar ígildi þvingunar og orðið til þess að 

viðkomandi tekur ákvörðun sem stríðir gegn bestu hagsmunum hans. Í ljósi 

reynslunnar frá samfélögum þar sem verslun með nýru hefur tíðkast, má fastlega gera 

ráð fyrir því að tilboð um að selja úr sér nýra, geti haft ígildi þvingunar og því nægir 

ekki að selja einstaklingnum sjálfdæmi um hagsmuni sína. Tilboðið byggir á því að 
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möguleikar tilboðshafans takmarkist á óréttlátan eða óréttmætan hátt. Réttlátari 

samfélagsskipan myndi leiða af sér fjölskrúðugri og vænlegri valmöguleika fyrir alla. 

Einstaklingurinn er vissulega ekki beittur beinni þvingun en tilboðið telst ígildi 

þvingunar, þar sem skertir möguleikar hans stafa af óbeinum og útbreiddum 

takmörkunum, sem óréttlátir samfélagshættir og stofnanir samfélagsins skapa, þ.e.a.s. 

fátækt. Meira að segja gætu stofnanir hins opinbera bent heilbrigðum einstaklingi á 

þessa leið til lífsviðurværis, í stað þess að leita uppbyggilegra leiða til að útrýma 

mannskemmandi fátækt. Fátækt er ekki náttúrulögmál, heldur mannanna verk og 

margslungið vandamál sem snýst meðal annars um misskiptingu auðs, valds, og 

tækifæra. Útrýmum fátækt og spyrjum síðan hversu margir eru tilbúnir til að selja úr 

sér nýrað.  

Aflétting banns við sölu líffæris, gæti með ígildi þvingunar, brotið niður 

ákvörðunarvald einstaklingsins yfir eigin líkama, fremur en að fjölga valmöguleikum 

hans. Þeir sem minna mega sín, gætu orðið að varahlutalager fyrir þá efnameiri. 

Fyllsta ástæða getur verið til að efast um gildi upplýsts samþykkis fyrir sölu á nýra og 

álít ég því röksemdafærsluna gegn stýrðum markaði með nýru standast. 

Scheper-Huges bendir okkur á, að nýrnagjöf frá fjölskyldumeðlimi og 

nýrnagjöf, þar sem nýra er keypt af ótengdum aðila, eigi ýmsa þætti sameiginlega og 

þá sérstaklega þrýsting á fjölskyldumeðlimi. Hún tekur sterkt til orða og líkir kröfu á 

fjölskyldumeðlimi um að fórna nýra, við ánauð. Fox og Swazey töluðu hins vegar um 

ánauð líffæraþegans og sögðu líffæragjafann, líffæraþegann og fjölskyldur þeirra, 

jafnvel finna sig í ævarandi fjötrum skuldbindingar, því gjöfin er of stór til að verða 

endurgoldin. Þetta eru þarfar ábendingar. Það er stór ákvörðun að gefa og að þiggja 

nýra og mjög brýnt að hlutaðeigendur séu sáttir við þá ákvörðun sem þeir taka. Vanda 

þarf til verka og rík ábyrgð er lögð á herðar ígræðsluteymanna að kanna eftir fremsta 

megni, hvort gjöfin sé gefin og þegin af heilum hug.  

Scheper-Huges bendir einnig á að við eigum að endurmeta hversu langt við 

göngum í nýtingu líffæra frá lifandi gjöfum og þá sérstaklega frá þeim sem yngri eru. 

Hún álítur jafnframt að við eigum að endurskoða biðlistana m.t.t. þess að úthýsa þeim 

sem eldri og veikari eru. Þessa sýn má tengja aðkallandi verkefni um forgangsröðun í 

heilbrigðisþjónustu. Sátt þarf að ríkja meðal borgaranna um hversu miklu af 

sameiginlegum fjármunum okkar skuli varið til heilbrigðisþjónustu og ekki síður, 

hvernig þeim fjármunum er best ráðstafað. Það er vandasamt úrlausnarefni og 

umræðan bæði þörf og brýn. 
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Niðurstaða mín er að stýrður markaður getur aukið framboð á nýrum til 

ígræðslu og með því bætt lífsgæði nýrnasjúklinga og bjargað lífi þeirra. Það eru góð 

og gild rök fyrir því að leyfa stýrðan markað með nýru. Með slíkum markaði er hins 

vegar hætta á að þeir sem minna mega sín í samfélaginu verði misnotaðir og efast má 

um hversu óþvinguð og sjálfviljug slík ákvörðun væri. Þar með verðum við að efast 

um gildi upplýsta samþykkisins sem er mikilvægt skilyrði fyrir jafn stórri ákvörðun.  

Þarna rekast á meginlögmál siðfræðinnar og því er spurningin, hvort leyfa eigi 

stýrðan markað með nýru, flókið siðferðilegt úrlausnarefni. Sjálfræðislögmálið sem 

felur í sér að virða vilja og sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins, velgjörðarlögmálið 

sem felur í sér skylduna til að stuðla að hinu góða, skaðleysislögmálið sem felur í sér 

skylduna að valda engum skaða og réttlætislögmálið sem krefst jafnrar dreifingar 

byrða og hagsbóta.
132

 Við verðum að spyrja hvaða verðmæti eru í húfi, hvaða rök 

mæla með og á móti hverri lausn fyrir sig og hvaða siðalögmál er mikilvægast í 

aðstæðunum. Sjálfræðislögmálið er einfalt og skýrt og setur vald manneskjunnar yfir 

lífi sínu í öndvegi og okkur ber að virða það vald þegar um fullveðja, óþvingaða og 

upplýsta einstaklinga er að ræða, nema það stríði gegn brýnum hagsmunum manna. 

Það er velgjörð að lina þjáningar og lengja líf nýrnasjúklinga en samhliða getum við 

brotið skaðleysislögmálið og valdið þeim sem selja vill nýra skaða. Hætt er við að 

réttlætislögmálinu yrði ekki fullnægt og að dreifing byrða og hagsbóta yrði ójöfn, á 

kostnað þeirra sem minna mega sín í samfélaginu. Í þessu tilfelli tel ég því að 

sjálfræðislögmálið og velgjörðarlögmálið verði að víkja fyrir skaðleysislögmálinu og 

réttlætislögmálinu. Hagsmunir nýrnasjúkra og ættingja þeirra eru ríkir en með þeim er 

ekki hægt að réttlæta skaða og misnotkun á þeim sem mega sín lítils. 

Mikil fjölgun hefur orðið á þeim sem þurfa á meðferð að halda vegna 

nýrnabilunar á lokastigi. Það skýrist meðal annars af hækkandi meðalaldri 

þjóðarinnar, vaxandi tíðni lífsstílssjúkdóma, þar með talið alvarlegrar offitu með 

fjölmörgum fylgikvillum hennar, ásamt bættri meðferð við ýmsum langvinnum 

sjúkdómum. Búast má við að á næstu árum og áratugum fjölgi þeim sem þurfa á 

ígræddu líffæri að halda og að bilið á milli framboðs og eftirspurnar breikki enn. 

Ákveðnar vonir eru bundar við nýjar og mögulega betri lausnir. Þar er til dæmis horft 

til stofnfrumuverkfræði og menn láta sig dreyma um nýja nýrunga og jafnvel ný nýru. 
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Unnið er að smíði vélrænna innbyggðra nýrna og gerðar eru tilraunir með ígræðslu 

líffæra þvert á dýrategundir og virðist sem líffæri úr svínum henti best. Hafa ber í 

huga að þessi úrræði eru heldur ekki án siðferðilegra álitaefna. Þar til betri lausnir 

bjóðast, þurfum við að lifa við skort á líffærum til ígræðslu. Við getum þó áreiðanlega 

fjölgað líffæragjöfum án þess að feta braut markaðshyggjunnar. Við þurfum að leggja 

áherslu á fræðslu til almennings og undirstrika mikilvægi þess að fólk taki afstöðu til 

líffæragjafar og þess að fjölskyldumeðlimir séu upplýstir um viðhorf okkar, ef á 

reynir. Miðlægur gagnagrunnur Landlæknisembættisins getur þar gegnt veigamiklu 

hlutverki. Notandinn heimilar embættinu að vista upplýsingar um afstöðu sína til 

líffæragjafar og miðla þeim til heilbrigðisstarfsmanna sem málið varðar. Með því móti 

getur fólk létt erfiðri ákvörðun af ástvinum sínum. Við verðum að ræða þetta 

mikilvæga mál við fjölskyldu okkar og vini og hvetja þá til að gera slíkt hið sama. 

Tryggja þarf og viðhalda sérstakri þjálfun þeirra heilbrigðisstarfsmanna, sem standa 

andspænis því erfiða verkefni, að óska eftir líffærum frá aðstandendum, sem á sama 

tíma þurfa að takast á við sára sorg og ástvinamissi. Ég tel jafnframt að við ættum að 

breyta lögum um brottnám líffæra til ígræðslu, þannig að gert verði ráð fyrir ætluðu 

samþykki, í stað ætlaðrar neitunar. Það er nálgun sem grundvallast á hugmynd um 

samábyrgð borgaranna en hún er umdeild, þar sem hún er talin stríða gegn 

sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins.   

Í þessari ritgerð var fjallað um siðferðileg álitamál tengd kaupum og sölum á 

nýrum, með það að markmiði að svara því hvort slík viðskipti séu siðferðilega 

verjandi. Mín niðurstaða er nei, viðskipti með mannslíffæri eru siðferðilega óverjandi. 

Það er knýjandi þörf fyrir aukið framboð líffæra til ígræðslu en við verðum að leita 

annarra leiða en markaðurinn býður okkur upp á. Það á einfaldlega ekki allt að vera 

falt fyrir fé.  
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