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Útdráttur á íslensku 
 

Markmið ritgerðarinnar er að svara þeirri rannsóknarspurningu hver sé 
skaðabótaábyrgð heilbrigðisstofnana á Íslandi vegna atvika er varða störf 
heilbrigðisstarfsmanna. Með atvikum er verið að vísa til atburða sem hafa afdrifaríkar 
afleiðingar fyrir notendur heilbrigðisþjónustunnar. Í maí 2014 gaf ríkissaksóknari út 
ákæru á hendur Landspítalanum og hjúkrunarfræðingi á spítalanum vegna manndráps 
af gáleysi. Þegar gefin er út ákæra vegna manndráps tengist það því sviði lögfræðinnar 
sem nefnist refsiréttur. Ákæran var gagnrýnd af heilbrigðisstarfsmönnum en þeir telja 
að ákæran verði til þess að heilbrigðisstarfsmenn verði tregir til að skrá og tilkynna um 
óvænt atvik. 
Umfjöllun ritgerðarinnar mun fyrst beinast að þeim lagaákvæðum sem eiga við um 
tilkynningaskyldu íslenskra heilbrigðisstarfsmanna um óvænt atvik í 
heilbrigðisþjónustu þ.e. lögum nr. 41/2007 um landlækni og lýðheilsu og lögum nr. 
61/1998 um dánarvottorð, krufningar og fl. Aðal áherslan mun þó beinast að því sviði 
lögfræðinnar sem nefnist skaðabótaréttur og þeim lagaákvæðum sem þar eiga við, 
lögum nr. 50/1993 um skaðabætur. Fjallað verður um uppruna og sögu 
skaðabótalaganna, síðan verður fjallað um bótagrundvöllinn en það er sú regla sem á 
við skilyrði skaðabótaábyrgðar í hverju tilviki fyrir sig. Að lokum verður fjallað um 
skaðabótaábyrgð heilbrigðisstofnana og starfsmanna þeirra. Skoðaðir verða nokkrir 
dómar er varða störf heilbrigðisstarfsmanna og atvik í störfum þeirra sem höfðu 
afdrifaríkar afleiðingar fyrir notendur þjónustunnar. 
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Útdráttur á ensku 
 

The main objective of this thesis is to examine what the liability of Icelandic health care 
institutions are regarding incidents which can be traced back to work performed by their 
health care workers. Incident refers to any acts or events that have devastating 
consequences for the users of the health care services. In May 2014 the state 
prosecution charged the national University Hospital of Iceland and a nurse working 
for that hospital with involuntary manslaughter. In the law, the charge of manslaughter 
relates to the field of criminal law. The charge was criticized by other health care 
workers who worried it might lead health care workers to become reluctant to record 
and report any unexpected events at the hospital.  
This thesis will first and foremost cover legal provisions relating to the obligation of 
health care personnel to report unexpected incidents or Act no. 41/2007 found in the 
directorate of health and public health and in Act no. 61/1998 on death certificates, 
autopsies and more. The primary focus will be on the tort law and Act no. 50/1993 on 
compensations. The origin and history of tort law will be covered and special attention 
will be given to the benefits foundation or the rules that govern conditions of liability 
in each case. Finally, there will be a discussion on the liability of health institutions and 
their employees. There will be a review of some verdicts concerning the work of 
healthcare professionals and incidents at their work that had devastating consequences 
for users of the health care service. 
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Formáli 
 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptalögfræði við 
lögfræðisvið Háskólans á Bifröst. 
Höfundur hefur síðastliðin 20 ár starfað sem hjúkrunarfræðingur á slysa- og 
bráðamóttöku Sjúkrahússins á Akureyri og einnig á slysa- og bráðamóttöku Landspítala 
háskólasjúkrahúss. Í störfum sínum hefur höfundur ásamt öðru heilbrigðisstarfsfólki 
þurft að vinna við erfiðar og krefjandi aðstæður og oft á tíðum undir miklu álagi. Við 
slíkar aðstæður þarf oft að vinna hratt og ekki gefst mikill tími til umhugsunar. 
Heilbrigðisstarfsfólki eins og öðrum getur orðið á að gera mistök í störfum sínum en 
þau mistök geta haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir sjúklingana.  
Tilgangur höfundar með skrifum þessum var annars vegar að skoða reglur og lög sem 
gilda um tilkynningaskyldu heilbrigðisstarfsmanna og hins vegar að skoða 
vinnuveitandaábyrgð ríkisins gagnvart heilbrigðisstarfsmönnum. 
Höfundur lagði ríka áherslu á vönduð vinnubrögð í texta og heimildavinnu einnig að 
frágangur ritgerðarinnar væri til fyrirmyndar. Ritgerðina vann höfundur í Grikklandi, á 
Akureyri og Bifröst á tímabilinu janúar – apríl 2016. 
Ritgerðina vann höfundur undir handleiðslu Guðrúnar Sesselju Arnardóttur hrl. og 
aðjúnkts við Háskólann á Bifröst. Höfundur kann henni bestu þakkir fyrir gott samstarf 
og gagnlegar ábendingar. 
Sérstakar þakkir fær Áslaug Magnúsdóttir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. 
Höfundur vill einnig þakka eiginmanni sínum Jónasi H. Sigurðssyni fyrir allan 
stuðninginn og þolinmæðina. 
 
Ég lýsi því hér með yfir að ég er ein höfundur þessa lokaverkefnis og það er afrakstur 
eigin rannsóknarvinnu sem er í fullu samræmi við reglugerð og kröfur Háskólans á 
Bifröst um vinnslu lokaritgerða í grunnnámi. 
 
 
 

Kristín Ósk Ragnarsdóttir 
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1. Inngangur 
 
Á haustmánuðum árið 2015 var hjúkrunarfræðingur sýknaður af ákæru fyrir manndráp 
af gáleysi. Forsaga málsins var sú að í október árið 2012 lést áttræður karlmaður á 
gjörgæsludeild Landspítalans. Í kjölfar andlátsins fór af stað rannsókn á aðdraganda 
andlátsins en jafnframt var andlátið tilkynnt til lögreglu og landlæknis. Samkvæmt 
lögum ber þeim sem veita heilbrigðisþjónustu að tilkynna um öll óvænt atvik sem valda 
eða hefðu getað valdið dauða eða örkumlun. Rannsókn lögreglu á málinu lauk ári seinna 
en niðurstöður voru á þá leið að talið var að rekja mætti andlát mannsins til mistaka í 
starfi af hálfu hjúkrunarfræðingsins. Í ljósi niðurstöðu rannsóknarinnar voru gögn 
málsins send ríkissaksóknara sem síðan gaf út ákæru á hendur Landspítalanum og 
hjúkrunarfræðingnum. Markaði þessi ákæra nokkuð stór tímamót þar sem með henni 
var í fyrsta skipti gefin út ákæra á hendur heilbrigðisstarfsmanni vegna manndráps af 
gáleysi við heilbrigðisþjónustu. Í kjölfar ákærunnar spannst mikil umræða í 
þjóðfélaginu og ekki hvað síst á meðal heilbrigðisstarfsmanna en á síðustu tíu árum 
hefur álag á heilbrigðisstarfsmenn stöðugt aukist og ekki er óalgengt að t.d. 
hjúkrunarfræðingar taki aukavakt í framhaldi af skipulagðri vakt líkt og raunin var í 
þessu tilviki. Ákæran var gagnrýnd af formanni hjúkrunarfélagsins, formanni 
læknafélagsins, yfirmönnum Landspítalans svo og heilbrigðisstarfsfólki almennt. 
Þegar einstaklingur er ákærður fyrir manndráp flokkast það undir refsiréttinn en ef farið 
er fram á t.d. skaðabætur, miskabætur eða bætur fyrir missi framfæranda fellur það 
undir skaðabótarétt. Almennt er það svo að það er vinnuveitandinn sem tekur 
ákvarðanir um rekstur fyrirtækisins og skipulag á vinnustaðnum. Því var það svo í þessu 
máli að mörgum fannst ekki rétt að ákæra hjúkrunarfræðinginn vegna andlátsins heldur 
væri það á ábyrgð vinnuveitandans að tryggja þannig vinnuumhverfi að starfsmenn 
þyrftu ekki að fara á milli deilda sjúkrahússins til að vinna vegna manneklu á 
sjúkrahúsinu. Einnig spannst sú umræða að ekki væri rétt og sanngjarnt að tilkynna um 
andlátið til lögreglu. 
Í þessari ritgerð verður ekki farið nánar út í ákæruna og refsiréttinn sem slíkan hins 
vegar verður fjallað um tilkynningaskyldu heilbrigðisstarfsmanna og síðan fjallað um 
skaðabótaréttinn og skoðuð sérstaklega vinnuveitandaábyrgð heilbrigðisstofnana. 
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2. Tilkynningaskylda íslenskra heilbrigðisstarfsmanna 
 
Samkvæmt erlendum rannsóknum er talið að um 10% sjúklinga sem leggjast inn á 
sjúkrahús á Vesturlöndum verði fyrir einhvers konar mistökum eða óhöppum sem leitt 
geta til dauða.1 Árið 2010 fór landlæknisembættið af stað með rannsókn til að kanna 
tíðni óvæntra skaða á Landspítalanum og Sjúkrahúsinu á Akureyri. Niðurstöður úr 
fyrsta hluta rannsóknarinnar voru mjög áþekkar því sem komið hafði í ljós í 
sambærilegum erlendum rannsóknum. Hins vegar tókst aldrei að fullvinna rannsóknina 
sökum fjárskorts.2 
Aðilum sem veita heilbrigðisþjónustu ber lögum samkvæmt skylda til að tilkynna um 
öll óvænt atvik er valda eða geta valdið sjúklingi alvarlegu tjóni. Atvik sem eiga sér 
stað á Landspítalanum og teljast alvarleg eru rótargreind, en sú greining hefur það að 
markmiði að greina raunverulegar ástæður atviks. Aðferðin sem Landspítalinn notar 
við greininguna er sambærileg þeirri aðferð sem yfirstjórn breska heilbrigðiskerfisins 
notar. Á Landspítalanum hafa þrettán alvarleg óvænt tilvik verið rótargreind, flestar  
rótargreiningarnar hafa leitt í ljós marga samverkandi þætti sem orsök atviks. Ef óvænt 
dauðsfall verður á spítalanum er atvikið tilkynnt til landlæknis og einnig til lögreglu ef 
við á. Atvikið er síðan rannsakað af þar til bærum starfsmönnum spítalans með 
rótargreiningu.3 
Skýrt er kveðið á um það í lögum um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007 4 og lögum 
um dánarvottorð, krufningar o.fl. nr. 61/1998 að heilbrigðisstarfsfólki beri að tilkynna 
um öll óvænt atvik er verða við heilbrigðisþjónustu. Í 9. gr. laganna um landlækni og 
lýðheilsu segir að heilbrigðisstofnanir eigi að halda skrá um óvænt atvik sem verði við 
veitingu þjónustunnar. Í 10. gr. laganna segir að tilkynna eigi tafarlaust til landlæknis 
um atvik sem valdið hafa eða hefðu getað valdið sjúklingi tjóni. Óvænt dauðsföll sem 
talið er að rekja megi til vanrækslu, mistaka eða óhappatilviks ber að tilkynna til 
landlæknis og lögreglu sbr. 3. mgr. 10. gr. laga um landlækni og lýðheilsu og 5. tölul. 
3. gr. laga um dánarvottorð, krufningar o.fl. Í 4. mgr. 9. gr. laga um landlækni og einnig 
í 6. mgr. 10 gr. sömu laga er kveðið á um það að ráðherra geti sett reglugerð varðandi 
skráningu, tilkynningarskyldu og rannsókn mála er varða óvænt atvik í 
heilbrigðisþjónustu. Ekki hefur ennþá verið sett slík reglugerð. Hins vegar er það ein af 

                                                        
1 http://www.ruv.is/frett/10-verda-fyrir-ohappi-vegna-medhondlunar 
2 Veggspjald frá embætti landlæknis. 
3 Skýrsla starfshóps um alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu. Bls. 8. 
4 Hér eftir lög um landlækni. 
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tillögum starfshóps um alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu að velferðarráðuneytið 
vinnu reglugerð er snýr að viðbrögðum og rannsókn landlæknisembættisins á óvæntum 
alvarlegum tilvikum og óvæntum dauðsföllum.5 
Þeim sem veita heilbrigðisþjónustu hvort heldur er sjálfstætt starfandi eða 
heilbrigðisstofnanir ber að halda skrá um óvænt atvik og senda yfirlit um þau reglulega 
til landlæknis. Þetta er gert í þeim tilgangi að finna skýringar á atvikunum og leita leiða 
til að þau endurtaki sig ekki sbr. 1. mgr. 9. gr. laga um landlækni og lýðheilsu.6  
Rafræn atvikaskráning var tekin í notkun á Íslandi árið 2013 sem viðmót í svo kölluðu 
Sögu-sjúkraskráningarkerfi sem er rafrænt sjúkraskrárkerfi og eru allar upplýsingar um 
einstaklinga, heilsufar og samskipti við heilbrigðisstarfsfólk þar skráðar. Hins vegar 
skrá Landspítalinn og Sjúkrahúsið á Akureyri atvik í sérstakan atvikaskráningargrunn. 
Heildarfjöldi skráðra óvæntra atvika árið 2014 fyrir allt landið voru 8282, þar af voru 
2960 atvik á Landspítalanum, ekki eru ennþá komnar tölur fyrir heildarfjölda atvika 
fyrir árið 2015. 7  Tilkynningar til landlæknis um óvænt alvarleg atvik í 
heilbrigðisþjónustu árið 2014 voru 33 talsins,8 en fyrir árið 2015 eru atvikin 28 en þar 
af voru 11 atvik á Landspítala.9 
Embætti landlæknis er með skýrar verklagsreglur um málsmeðferð er tilkynning um 
óvænt, alvarlegt atvik eða dauðsfall berst embættinu. Tilkynningin er tekin fyrir hjá 
þverfaglegu teymi embættisins sem ákveður hver tekur atvikið til rannsóknar. 
Úrvinnsluaðilinn leitar álits sérfræðinga innan eða utan embættis landlæknis ef þörf 
krefur, niðurstaða embættis landlæknis er síðan send hlutaðeigandi aðila.10 
 

2.1. Tilkynning til lögreglu 
 
Fjallað er um tilkynningaskyldu til lögreglu í 3. mgr. 10. gr. laga um landlækni og 
lýðheilsu og 3. gr. laga um dánarvottorð, krufningar o.fl. Þegar óvænt dauðsfall verður 
þar sem veitt er heilbrigðisþjónusta og talið er að atvikið megi rekja til mistaka skal auk 
tilkynningar til landlæknis tilkynna dauðsfallið til lögreglu. Þegar embætti landlæknis 
fær tilkynningu um að heilbrigðisstarfsmaður hafi valdið eða hefði getað valdið 
sjúklingi tjóni er ekki kveðið á um það í lögunum um landlækni og lýðheilsu að embætti 
                                                        
5 Skýrsla starfshóps um alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu. Bls. 3. 
6 Skýrsla starfshóps um alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu. Bls. 6. 
7 Tölvupóstur frá embætti landlæknis frá 12. apríl 2016. 
8 Skýrsla starfshóps um alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu. Bls. 6. 
9 Tölvupóstur frá embætti landlæknis frá 12. apríl 2016. 
10 Skýrsla starfshóps um alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu. Bls. 11. 
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landlæknis tilkynni það til lögreglu. Það er hins vegar ekkert sem aftrar því að embættið 
tilkynni slík atvik til lögreglu. Lögreglurannsókn getur einnig hafist vegna tilkynningar 
frá aðila sem í hlut á eða öðrum sem málið varðar. Þá getur lögreglan hafið rannsókn 
að eigin frumkvæði hvort sem grunur er um refsiverða háttsemi eður ei sbr. 2. ml. 2 
.mgr. 52. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Hlutverk lögreglunnar við 
rannsókn á óvæntu dauðsfalli innan heilbrigðisþjónustunnar er að rannsaka hvort 
saknæm háttsemi sé orsök andlátsins. 
Síðustu 15 ár hafa færri en tíu mál sem tengjast óvæntum eða alvarlegum atvikum, og 
óvæntu dauðsfalli innan heilbrigðisþjónustunnar verið til meðferðar hjá lögreglu og 
ákæruvaldi. Aðeins hefur verið gefin út ákæra í einu máli eða árið 2014.11 Í þeim málum 
sem hafa borist ákæruvaldinu hefur sönnunarstaðan yfirleitt verið þannig að að málin 
voru felld niður á grundvelli sönnunarskorts. 
Starfshópurinn er vann skýrsluna um óvænt atvik í heilbrigðisþjónustu telur að þar sem 
í svo fáum tilkynningum um óvænt, alvarleg atvik og óvænt dauðsföll í 
heilbrigðisþjónustu vakni grunur um að atvik stafi af refsiverðri háttsemi, eigi lögregla 
aðeins að hefja rannsókn á þeim málum sem hafa verið rannsökuð af færustu 
sérfræðingum sem völ er á hverju sinni.  
  

                                                        
11 Skýrsla starfshóps um alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu. Bls. 10. 
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3. Saga skaðabótaréttar 
 
Skaðabótaréttur sem sjálfstæð fræðigrein er ekki nema 150–200 ára gömul. Fyrir þann 
tíma var ekki gerður skýr greinarmunur á skaðabótum og reglum um refsingar.12 Sett 
voru lög, sem rekja má til Rómarréttar, um 287 fyrir Krist en lög þessi nefndust lex 
Aquilia, að margra mati, voru þessi lög rót eða grundvöllur evrópsks skaðabótaréttar. 
Lögum þessum var skipt í þrjá kafla og fjölluðu fyrsti og þriðji kafli um bótaábyrgð 
utan samninga. Í fyrsta kafla laganna var að finna ákvæði um bótaábyrgð þess sem 
drepur þræl eða húsdýr annars manns, skyldi hann greiða bætur sem námu hæsta verði 
þrælsins eða húsdýrsins. Í þriðja kafla var hins vegar fjallað um skemmdir á hlutum 
annars manns og að greiða ætti bætur í samræmi við verðmæti hlutarins og skyldi það 
gert innan þrjátíu daga. Sett var sem skilyrði í báðum tilvikum að tjóni hefði verið 
valdið með óréttmætum hætti.13  
 

3.1. Saga skaðabótaréttar á Íslandi 
 Á þjóðveldisöld tíðkaðist að hefna sín á þeim sem braut gegn líkama, lífi eða æru 
einstaklings. Brotaþoli mátti hins vegar ekki ráða því í hvaða tilvikum eða með hvaða 
hætti var hefnt. Það varð að vera samræmi á milli brots og hefndar. Sá sem átti rétt til 
hefnda þurfti hins vegar ekki að leita hefnda ef hann kaus að gera það ekki. Ef ekki var 
leitað hefnda gat sá brotlegi greitt bætur til að losna undan möguleika á yfirvofandi 
hefndum. Með tímanum urðu hins vegar bótagreiðslur algengari, sér í lagi fyrir minni 
afbrot, í stað þess að leita hefnda.14 Þjóðveldistíminn er talinn hafa liðið undir lok þegar 
Járnsíða var lögtekin eða árið 1271. Jónsbók var síðan lögtekin árið 1281 en þar var að 
finna reglur um refsingar og skaðabætur. Samkvæmt reglum Jónsbókar voru hefndir 
almennt ekki heimilar, en það var hins vegar í höndum hins opinbera að sjá um 
líkamlegar refsingar.15 Skilyrði refsinga samkvæmt Jónsbók voru ekki af huglægum 
toga heldur hlutlægum. Það var skilyrði að orsakatengsl væru á milli háttsemi hins 
brotlega og tjónsins, hagsmunir tjónþola þurftu að njóta lögverndar. Þó svo að huglæg 
afstaða réði því ekki hvort háttsemi væri talin refsilaus eða ekki þá skipti það máli við 
ákvörðun manngjalda hvort víg var unnið af gáleysi, ásetningi eða hreinni tilviljun.16 
                                                        
12 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 75. 
13 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 78. 
14 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 76. 
15 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 79. 
16 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 80. 
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Talið er að sett hafi verið refsilög í Bretlandi seint á þrettánduöld sem opinbert vald sá 
um að framfylgja og smám saman hafi reglur um skaðabætur verið skildar frá 
refsilöggjöf. Þessi þróun átti sér stað um svipað leyti í Skandinavíu en talið er að með 
lögtöku dönsku laga Kristjáns V. árið 1683 hafi þessi þróun verið komin vel á veg í 
Danmörku. Í dönsku lögunum var skilið á milli reglna sem lutu að eiginlegum 
refsingum og þeim reglum sem lutu eingöngu að skaðabótum. Á þessum tíma var 
almennt byggt á því að skaðabóta yrði krafist óháð því hvaða huglæga afstaða lá að 
baki brotinu.17  
Það var ekki fyrr en komið var fram á miðja átjándu öld sem skilyrði um sök var orðið 
almenn regla um grundvöll skaðabótaábyrgðar í Danmörku. Í enskum rétti var það fyrst 
um 1820-1825 sem telja mátti að í gildi væri almenn regla um sök í skaðabótarétti. 
Talið er að uppruna sakarreglunnar megi rekja til Rómarréttar og vegna áhrifa 
Rómarréttar í evrópskri lögfræði var sakarreglan orðin alls ráðandi á síðari hluta 
nítjándu aldar.18  
Sakarreglan var nánast eina reglan í íslenskum rétti, á nítjándu öld og í byrjun tuttugustu 
aldar, um stofnun skaðabótaábyrgðar utan samninga. Hæstiréttur Dana hafði æðsta 
dómsvald í íslenskum málum fram til 1920 og því kom sakarreglan til Íslands úr 
dönskum rétti eins og aðrar réttarreglur þess tíma. Hæstiréttur Íslands tók til starfa árið 
1920 og má sjá af dómum frá fyrstu starfsárum Hæstaréttar að byggt er á tilvist 
almennrar ólögfestrar reglu þess efnis að til að bótaskylda verði dæmd þurfi háttsemin 
að vera saknæm. Eftir að opinbert vald varð til fór það að sjá um framkvæmd refsinga, 
smám saman mátti sjá aðgreiningu á milli refsinga og bóta og þegar fram liðu stundir 
urðu til eiginlegar skaðabætur.19 
 

3.2. Skaðabótaréttur 
 
Skaðabótaréttur er ein af greinum fjármunaréttar. Skaðabótaréttur fjallar um hvort tjón 
er skaðabótaskylt og hvaðan bætur eigi að koma. Fjallað er um bætur fyrir bæði 
fjárhagslegt og ófjárhagslegt tjón, líkamstjón og miskabætur. Skaðabætur eru réttur til 

                                                        
17 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 77. 
18 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 77-78. 
19 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 81.  
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peningagreiðslu til að rétta hlut tjónþola eins og að tjón hafi ekki orðið.20 Ákvörðun 
bóta fer eftir lögum um skaðabætur nr. 50/1993.21 
Kröfuréttur er ein grein fjármunaréttar þar er fjallað um bætur innan samninga en 
skaðabótaréttur fjallar um bætur utan samninga. Það helgast af því að réttarsamband 
tjónþola og hins skaðabótaskylda stofnast almennt ekki fyrr en tjónsatvik verður þ.e 
skaðabótakrafan stofnast án nokkurs samningssambands.22 
 

3.3. Hlutverk skaðabóta 
 
Lengi hefur verið deilt um það hvert sé hlutverk skaðabóta en ekki er sjálfgefið að 
hlutverk þeirra sé það sama í dag og það var fyrir 50-100 árum. Hafa verður hugfast að 
hlutverk þeirra er margþætt og þær eru hluti af því regluverki sem er í gildi í landinu 
og því er ekki hægt að lýsa hlutverki þeirra án þess að taka tillit til regluverksins í heild. 
Umfjöllunin um hlutverk þeirra sætir þó alltaf þeim takmörkunum að geta mótast að 
meira eða minna leyti af öðrum reglum sem ekki tengjast skaðabótarétti svo sem 
refsirétti eða vátryggingarétti. Þegar hlutverk skaðabótareglna er metið og hvaða 
þýðingu hvert hlutverk kann að hafa verður að taka það með í reikninginn að niðurstaða 
matsins getur verið mismunandi eftir því hvort litið er á málið frá sjónarhóli tjónþola, 
hins bótaskylda eða samfélagsins í heild.23  
Almennt hefur verið litið svo á að meginhlutverk skaðabótareglna sé tvíþætt þ.e. 
bótahlutverk og varnaðarhlutverk. Tilgangur bótahlutverksins er að veita þeim sem 
verður fyrir tjóni fjárhagslega uppreisn, í því felst að einstaklingurinn eigi að verða eins 
settur fjárhagslega og ef tjónið hefði aldrei orðið. Í hugum margra er bótahlutverk 
skaðabótaréttar það mikilvægasta. Hins vegar hefur varnaðarhlutverk skaðabótareglna 
og þýðing þess fengið hvað mesta gagnrýni þegar rætt er um hlutverk skaðabótareglna. 
Ekki er hægt að fullyrða í hverju varnaðarhlutverkið felst, til álita hefur komið hvort 
það felist í tilhneigingu til að forðast fjárútlát eða einhverja þá háttsemi sem samfélagið 
hefur lýst óæskilega í skaðabótareglum eða öðrum reglum.24  
Að margra mati hefur þó skaðabótarétturinn engin varnaðaráhrif og trú manna fer 
almennt minnkandi á varnaðarhlutverkið.25 
  
                                                        
20 Björg Thorarensen ofl. (2009). Bls. 281. 
21 Hér eftir skbl. 
22 Björg Thorarensen ofl. (2009). Bls. 283-284. 
23 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 60. 
24 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 64. 
25 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 65. 
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4. Bótagrundvöllurinn 
 
Með bótagrundvelli er átt við þá reglu sem á við um skilyrði eða grundvöll 
skaðabótaábyrgðar í hverju tilviki fyrir sig. Það þarf að vera til staðar bótagrundvöllur 
sem er viðurkenndur að lögum, hvort heldur sem er skráðum eða óskráðum, þar sem 
fram kemur hvernig tjóni þarf að hafa verið valdið til að hægt sé að leggja ábyrgðina á 
tjónvald. Fyrir hendi þurfa einnig að vera skilyrði um orsakatengsl og sennilega 
afleiðingu.26 Yfirleitt er það á hendi tjónþola að sanna að öll framangreind skilyrði séu 
til staðar.27 Í íslenskum rétti eru reglur um bótagrundvöll fjórar: Sakarreglan, hlutlæg 
ábyrgð, sakarlíkindareglan og vinnuveitandaábyrgð. Í köflunum hér á eftir verður farið 
nánar í hverja og eina þeirra. 
 

4.1. Sakarreglan 
 
Í íslenskum skaðabótarétti er sakarreglan megin reglan um bótagrundvöllinn. Um er að 
ræða ólögfesta lagareglu sem dómstólar hafa um langt skeið horft til í dómaframkvæmd 
sinni.28 Algengast er að skaðabótaábyrgð sé byggð á þeirri reglu nema lög mæli fyrir 
um annað, eða sérstakar ástæður séu fyrir hendi.29 Sakarreglan er almennt skilgreind 
sem svo: „Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og 
ólögmætum hætti, enda sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar 
hagsmunum, sem verndaðir eru með skaðabótareglum. Það er og skilyrði, að sérstakar 
huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um tjónvald, svo sem æska eða skortur á 
andlegri heilbrigði.“30  
Til að tjónvaldur verði gerður skaðabótaábyrgur samkvæmt sakarreglunni nægir 
almennt að sýna fram á gáleysi. Með gáleysi er átt við að tjónvaldur hafi ekki gætt 
þeirrar aðgæslu eða varkárni, sem krefjast mátti af honum og honum hafi mátt vera það 
ljóst að háttsemin gæti mögulega valdið tjóni.31,32 Meginreglan er að sakarreglan miðar 
við að almennt gáleysi nægi til þess að unnt sé að telja að tjón sé skaðabótaskylt. Hins 
vegar verður að líta til þess að greina þarf á milli almenns gáleysis og stórkostlegs 
gáleysis, því stundum krefst löggjafinn stórkostlegs gáleysis sem skilyrðis til 
                                                        
26 Arnljótur Björnsson. (1988) Skaðabótaréttur kennslubók fyrir byrjendur. Bls. 10-11. 
27 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 208. 
28 Arnljótur Björnsson. (1988). Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur. Bls. 53-54. 
29 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 138. 
30 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 140.  
31 Arnljótur Björnsson. (1988). Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur. Bls. 54. 
32 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 147.  
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skaðabótaábyrgðar auk þess sem stórkostlegt gáleysi af hálfu tjónvalds getur aukið 
bótarétt tjónþola.33 Háttsemi sem leiðir til dauða manns og er viðhöfð af stórkostlegu 
gáleysi veldur því að svið skaðabótaábyrgðar er rýmkað, en í því felst að þeir sem 
almennt eru ekki taldir eiga skaðabótarétt öðlast hann engu að síður. Þessi réttur er 
byggður á settum lagaákvæðum sbr. 2. mgr. 26. gr. skbl.34 en þar segir „Þeim sem af 
ásetningi eða stórfelldu gáleysi veldur dauða annars manns má gera að greiða maka, 
börnum eða foreldrum miskabætur.“ Í niðurstöðu dóms Hæstaréttar í máli nr. 432/2005 
kom fram að Í og Þ skyldu greiða H og B bætur vegna andláts sonar þeirra er lést rúmum 
fjórum sólarhringum eftir fæðingu. Í dómsorði segir m.a. að seint og illa hafi verið 
brugðist við vísbendingum um alvarlega streitu og blæðingarlost hjá fóstrinu og yrði að 
meta það sem stórkostlegt gáleysi í skilningi 2. mgr. 26. gr. skbl. 
Ekki er augljós munur á almennu og stórkostlegu gáleysi, en munurinn felst aðallega í 
því að með stórkostlegu gáleysi hafi háttsemi tjónvalds falið í sér alvarlegra frávik frá 
því sem honum bar að viðhafa. Slíkt þarf þó ekki að fela í sér að tjónvaldur hafi verið 
meðvitaður um hugsanlega hættu á tjóni. Stórkostlegt gáleysi er oft meðvitað og 
sennilega oftar en almennt gáleysi. Með því að viðhafa slíka háttsemi er meiri hætta á 
að valda tjóni.35 
 

4.2. Hlutlæg ábyrgð 
 
Víðtækasta reglan um bótagrundvöll í skaðabótarétti er reglan um hlutlæga ábyrgð. 
Skaðabótaskylda stofnast samkvæmt reglunni þó svo að enginn hafi sýnt af sér 
saknæma háttsemi. Skilyrðið er að orsakasamband sé milli þeirrar háttsemi sem 
hlutlæga ábyrgðin tekur til og tjónsins og við beitingu reglunnar þarf því að sanna 
orsakasambandið. Gildissvið reglna um hlutlæga ábyrgð er yfirleitt takmarkað við 
tiltekna háttsemi eða starfsemi..36 Eins og áður hefur komið fram er megin reglan sú að 
orsakatengsl séu á milli tjónsins og atviksins, þegar leiða á að því líkum að um hlutlæga 
bótaábyrgð sé að ræða. Betra er fyrir þann sem verður fyrir tjóni að geta reist bótakröfu 
sína á hlutlægri ábyrgð þar sem sönnunarbyrði er oftast auðveldari því ekki þarf að 
sanna að tjón sé afleiðing saknæmrar hegðunar. Settar lagareglur gilda um hlutlæga 
bótaábyrgð en þó má finna ólögfesta hlutlæga bótaábyrgð sem hefur þróast með 
                                                        
33 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 154-155. 
34 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 154-155. 
35 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 161. 
36 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 222. 
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dómavenju. 37  Í dómaframkvæmd fyrir 1970 beitti Hæstiréttur í sumum tilvikum 
hlutlægri bótaábyrgð þar sem lögum var ekki til að dreifa. Átti það einkum við þegar 
um var að ræða bilun eða galla í tæki sem vinnuveitandi átti og notaði í rekstri sínum. 
Sem dæmi má nefna dóm Hæstaréttar nr. 434/1970 en þar segir „Rofi vélarinnar var 
bilaður, og má rekja slys þetta til þess vanbúnaðar. Ber gagnáfrýjandi Fiskiðjan h/f því 
að fullu fébótarábyrgð á tjóni aðaláfrýjanda vegna slys þessa.“ Hins vegar hafa ekki 
fallið dómar um hlutlæga ábyrgð, svo ótvírætt sé, án þess að til þess væri bein lagastoð 
eftir árið 1970.38 
 

4.3. Sakarlíkindareglan 
 
Sakarlíkindareglan er tiltekið afbrigði af sakarreglunni. Í reglunni felst að tjónvaldur 
eða sá sem ber ábyrgð á honum þarf að sanna að háttsemin sem olli tjóninu hafi ekki 
verið saknæm. Sakarlíkindareglan hefur oft verið nefnd reglan um öfuga sönnunarbyrði 
og er hún fyrst og fremst sönnunarregla. Þó svo að fjallað sé um regluna sem sjálfstæða 
bótareglu kunna að vera áhöld um það hvort hún sé sjálfstæð bótaregla. Sögulega hefur 
reglan sterka stöðu í íslenskri lögfræði og er hún í nokkrum tilfellum lögmælt regla um 
bótagrundvöllinn þó svo að þýðing hennar sem lögfestrar bótareglu hafi minnkað.39  
 

4.4. Vinnuveitandaábyrgð 
 
Við upphaf síðustu aldar var reglan um vinnuveitandaábyrgð lögð til grundvallar í 
íslenskum rétti. 40  Reglan um vinnuveitandaábyrgð var mótuð af dómstólum að 
norrænni fyrirmynd. Almenna reglan um vinnuveitandaábyrgð er ólögfest í íslenskum 
rétti og er hún ein af grundvallarreglum skaðabótaréttarins sbr. 1. mgr. 23. gr. laganna.41 
Vinnuveitandaábyrgð telst til víðtækra bótareglna, reglan felur það í sér að 
vinnuveitandi verður ábyrgur án þess að hafa valdið tjóni sjálfur. 42 
Vinnuveitandaábyrgð hefur því verið skilgreind á þann hátt að vinnuveitandi beri 
bótaábyrgð á því tjóni sem starfsmaður hans veldur með ólögmætum og saknæmum 

                                                        
37 Arnljótur Björnsson. (1999). Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur. Bls. 106. 
38 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 243. 
39 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 53-54, 308. 
40 Ólafur Lárusson. Ábyrgð vinnuveitenda á saknæmu atferli starfsmanna þeirra. Lög og saga. Bls. 41-43 
41 Arnljótur Björnsson. (1999). Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur. Bls. 21. 
42 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 255-256. 



 

11  

hætti við vinnu sína.43 Til að unnt sé að beita reglunni um vinnuveitandaábyrgð þurfa 
þrjú skilyrði að vera uppfyllt. Í fyrsta lagi verður starfsmaður að hafa sýnt af sér 
saknæma háttsemi. Ef háttsemin er ekki saknæm þá á reglan um vinnuveitandaábyrgð 
ekki við.44,45,46 Í öðru lagi verður starfsmaðurinn að hafa valdið tjóni í starfi og í þriðja 
lagi er skilyrði að náið samband sé á milli vinnuveitanda og starfsmanns.47 Teljist öll 
þessi skilyrði uppfyllt gildir almenna reglan um að vinnuveitandi og starfsmaður beri 
sameiginlega bótaábyrgð.48 Fyrir reglunni um vinnuveitandaábyrgð hafa verið færð 
ýmis rök og þá sér í lagi tvenn. Þau fyrri eru að yfirleitt er vinnuveitandinn fjárhagslega 
sterkari, með betri tryggingar en starfsmaðurinn og ætti því að vera betur í stakk búinn 
til að bera fyrrgreinda ábyrgð. Hin seinni eru að vinnuveitandinn tekur ákvarðanir 
varðandi rekstur fyrirtækisins sem geta haft áhrif á framgang verks og aðbúnað á 
vinnustað. Þær ákvarðanir geta sett af stað atburðarás sem leitt getur til tjóns.49  
 

4.5. Orsakatengsl og sennileg afleiðing 
 
Til að skaðabótaábyrgð stofnist er það skilyrði að orsakasamband sé á milli háttsemi 
tjónvalds og tjóns.50 Skilyrðið varðandi orsakatengsl og sennilega afleiðingu á við, 
hvort heldur sem ábyrgðin er reist á sakarreglunni eða reglum um hlutlæga ábyrgð. Hins 
vegar eru sjónarmið um sennilega afleiðingu með aðeins öðrum hætti, þegar ábyrgðin 
er reist á hlutlægum grundvelli en þegar hún er byggð á sakarreglunni.51  
 

4.5.1. Orsakatengsl 
 
Það er ekki bótaskylt þó að einstaklingur sýni af sér saknæma háttsemi, nema í þeim 
tilvikum sem háttsemin sem slík orsakar tjón. Krafan um orsakatengsl á ekki aðeins við 
um það að tiltekin háttsemi hafi leitt til tjóns heldur er gerð sú krafa að orsakatengsl 
þurfi að vera á milli háttseminnar og alls þess tjóns sem tjónþolinn verður fyrir. 
                                                        
43 Páll Sigurðsson. (2008) Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 492. 
44 Arnljótur Björnsson. Tengsl vinnuveitanda og starfsmanns sem skilyrði vinnuveitandaábyrgðar. Bls. 52. 
45 Arnljótur Björnsson. (1999). Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur. Bls. 95. 
46 Sigríður Logadóttir. (2005). Lög á bók. Bls. 412. 
47 Arnljótur Björnsson. Tengsl vinnuveitanda og starfsmanns sem skilyrði vinnuveitandaábyrgðar. Bls. 52. 
48 Arnljótur Björnsson. (1999). Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur. Bls. 102. 
49 B.S. Markesinis & S.F. Deakin: Tort Law. Bls. 532-533. 
50 Viðar Már Matthíasson. (2005) Skaðabótaréttur. Bls. 345. 
51 Viðar Már Matthíasson. (2005) Skaðabótaréttur. Bls. 346. 
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Tjónþola dugir ekki að benda á að ákveðinn aðili hafi sýnt af sér saknæma háttsemi ef 
það er ekki sú háttsemi sem olli tjóninu.52 Í dómi Hæstaréttar nr. 2626/1996, varð F 
fyrir tjóni þegar vélbátur sem S flutti til landsins fór útbyrðis og því krafði lögmaðurinn 
L skipafélagið S um bætur vegna tjónsins. S var sýknað á þeim forsendum að krafan 
væri fyrnd. F eigandi bátsins höfðaði því mál á hendur L og krafðist skaðabóta að sömu 
fjárhæð og gerð hafði verið á hendur S með þeim rökum að krafan hefði fyrnst í höndum 
L. Niðurstaðan varð sú að L var sýknaður af kröfum F og var reist á þeim forsendum 
að samkvæmt farmsamningi S og F var vélbáturinn fluttur sem þilfarsfarmur og á 
ábyrgð farmsendanda en S undanþegið ábyrgð nema ef tjóni yrði valdið af ásetningi 
eða stórfelldu gáleysi. F átti því ekki lögvarða kröfu á hendur S og höfðu mistök L ekki 
leitt til tjóns F, það voru ekki orsakatengsl á milli hinnar saknæmu háttsemi L og 
tjónsins sem F varð fyrir. 
Í dómi Hæstaréttar nr. 486/2011 voru málavextir þeir að A höfðaði mál á hendur Í og 
fór fram á bætur vegna líkamstjóns sem hann varð fyrir við fæðingu árið 1999. Móðir 
A fékk meðgöngueitrun þegar hún gekk með A, hann byggði kröfu sína á því að 
starfsmenn sjúkrahússins hefðu vanrækt að leggja móður hans inn til meðferðar eftir 
læknisskoðun á sjúkrahúsinu. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms að læknisskoðun 
móður A hefði verið ófullnægjandi en hins vegar yrðu orsakir veikinda A ekki raktar 
til læknisskoðunarinnar. Orsakatengsl voru því ekki talin vera til staðar og Í var sýknað 
af kröfum A.  
Í skaðabótarétti er stundum vikið frá þeirri reglu að sá sem hefur uppi skaðabótakröfu 
verði að sanna að háttsemi þess sem hann beinir kröfunni gegn sé saknæm eða 
bótaskyld eftir öðrum reglum. Það er einnig gert þegar saknæmi er sannað og líkur 
benda til að tjónið sé afleiðing af saknæmri háttsemi þótt það verði ekki sannað að fullu. 
Sú beiting dómstóla á sönnunarreglum um orsakatengsl, getur falist í því að, 
sönnunarbyrði um orsakatengsl sé milduð eða jafnvel snúið við eftir að saknæm 
háttsemi hefur verið sönnuð. Þetta er áberandi á sumum sviðum skaðabótaréttar t.d. 
varðandi bótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana enda er sönnunarstaða tjónþola í slíkum 
málum oft erfið.53 Þetta kemur m.a. fram í dómi Hæstaréttar nr. 2122/1992. Samkvæmt 
læknisfræðilegum gögnum var talið að drengurinn K hefði skaddast á heila vegna 
súrefnis-og næringarskorts í fæðingu og á fyrstu mínútum eftir fæðinguna. Meðganga 
móður var eðlileg, engir áhættuþættir taldir tengjast móðurinni. Viðstaddar fæðingu K 
                                                        
52 Viðar Már Matthíasson. (2005) Skaðabótaréttur. Bls. 346-347. 
53 Viðar Már Matthíasson. (2005) Skaðabótaréttur. Bls. 354. 
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voru tvær ljósmæður en ekki fæðingarlæknir þó að talið hafi verið að ástæða hafi verið 
til þess. Reynt var að ná í aðstoðarlækni þegar í ljós kom við fæðinguna að ekki var allt 
með felldu. En það tókst ekki vegna galla í boðunarkerfi sjúkrahússins. Í áliti frá 
læknaráði sagði að margt hefði mátt betur fara við fæðinguna og nærvera læknis hefði 
aukið líkur á því að K hefði fæðst heilbrigður. Talið var að skort hefði fullnægjandi 
öryggisráðstafanir við fæðinguna. Orsakasamhengi milli þess sem fór úrskeiðis við 
fæðingu K og heilaskaða hans var talið ósannað en talið víst að sönnunarfærsla á því 
væri mjög erfið. Læknisfræðileg gögn voru talin renna stoðum undir að um 
orsakatengsl gæti verið að ræða. Því var talið að sönnunarreglur leiddu til þess að 
sjúkrahúsið bæri hallann af óvissu í þeim efnum og bótaábyrgð lögð á sjúkrahúsið.  
Einnig má nefna dóm Hæstaréttar nr. 1351/1977 til útskýringar á orsakaskilyrðinu. 
Læknir vitjaði ölvaðs manns sem vistaður var í fangageymslu. Ekki reyndist hægt að 
skoða manninn vegna ölvunar. Maðurinn hafði dottið niður á gólf þegar hann var að 
skríða inn um glugga. Hann hélt því hins vegar fram að örorku hans mætti rekja til þess 
að dráttur varð á viðeigandi læknismeðferð. Maðurinn krafðist skaðabóta úr hendi 
læknisins. Læknaráð taldi hins vegar að örorkan væri ekki afleiðing þess að maðurinn 
sat um stundasakir í fangaklefa. Álit læknaráðs var ekki hrakið og tókst manninum ekki 
að sýna fram á orsakasamband. Var læknirinn því sýknaður. 
 

4.5.2. Sennileg afleiðing 
 Í skaðabótarétti er sennileg afleiðing það skilyrði að sá sem veldur tjóni með háttsemi 
sinni, sem er saknæm og brýtur gegn víðtækum bótareglum, eigi að bæta það tjón sem 
telja megi sennilega afleiðingu af háttseminni.54 Tjónvaldur ber aðeins ábyrgð á þeim 
afleiðingum sem hann sá eða mátti sjá fyrir en ber ekki ábyrgð á þeim afleiðingum sem 
eru tilviljunarkenndar eða ófyrirsjáanlegar. 55  Útskýringu á þessu má sjá í dæmi 
Arnljótar Björnssonar í bók hans Skaðabótaréttur kennslubók fyrir byrjendur. Gangandi 
maður slasast vegna gáleysis annars vegfaranda. Slasaði einstaklingurinn er fluttur á 
sjúkrahús en lætur þar lífið þegar sjúkrahúsið brennur. Segja má að umferðarslysið sé 
orsök dauða mannsins, því hann hefði ekki látist í brunanum ef umferðarslysið hefði 
ekki átt sér stað. Dauði þess slasaða telst þó svo tilviljunarkennd afleiðing af gáleysi 
þess er olli umferðarslysinu að hann verður ekki talinn bera bótaábyrgð á dauða 

                                                        
54 Viðar Már Matthíasson. (2005) Skaðabótaréttur. Bls. 346.  
55 Viðar Már Matthíasson. (2005) Skaðabótaréttur. Bls. 366. 
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mannsins.56 Mörkin sem skilyrðið um sennilega afleiðingu setur skaðabótaábyrgð er að 
takmarka verði ábyrgðina við þær afleiðingar bótaskyldrar háttsemi sem eru 
fyrirsjáanlegar eða við þær afleiðingar sem er eðlilegt og sanngjarnt að gera mann 
ábyrgan fyrir. 57  Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 243/1936 var eigandi vörubifreiðar 
dæmdur til að greiða föður drengs, er lést þegar skorsteinn féll af vörubílspallinum á 
drenginn, bætur vegna útfararkostnaðar. Vörubifreiðareigandinn var hins vegar 
sýknaður af kröfu um bætur fyrir tekjutap föður vegna þess að hann þurfti að vera heima 
hjá móður drengsins sem fékk andlegt áfall við slysið. Þessi ákvörðun var rökstudd með 
því að tjón þetta væri „ekki nógu eðlileg né bein afleiðing slyssins“ til að hægt væri að 
krefja eiganda vörubifreiðarinnar um bætur. Gera má fastlega ráð fyrir að niðurstaðan 
yrði önnur í dag þar sem tíðarandinn hefur breyst mikið frá árinu 1936. Missir barns er 
viðurkenndur sem einn af þeim mestu streituþáttum sem einstaklingar geta gengið í 
gegnum og getur leitt til áfallstreitu sem í mörgum tilfellum hefur langvarandi áhrif á 
andlega líðan. 
 

5. Ábyrgð heilbrigðisstofnana og starfsmanna þeirra 
 
Innan heilbrigðisstofnana starfa margar ólíkar fagstéttir með mismunandi starfssvið og 
verkefni sem koma á einn eða annan hátt að umönnun og þjónustu við sjúklinga. 
Heilbrigðisstarfsmenn sem valda einstaklingi tjóni sem rekja má til mistaka, vanrækslu 
eða annarrar saknæmrar hegðunar eru skaðabótaskyldir eins og aðrir menn. 
Heilbrigðisstofnanir og aðrir sem hafa heilbrigðisstéttir í sinni þjónustu bera 
bótaábyrgð samkvæmt reglunni um vinnuveitandaábyrgð.  
 

5.1. Skaðabótaábyrgð heilbrigðisstarfsmanna 
 
Bótaskylda heilbrigðisstarfsmanna byggir á sakarreglunni58 sem er meginreglan um 
bótagrundvöllinn í íslenskum rétti. Í gildi eru einnig sérlög sbr. lög nr. 111/2000 um 
sjúklingatryggingar, en með setningu laganna var réttur sjúklinga til bóta rýmkaður 
mikið frá því sem áður var. Í 9. gr. laganna segir að allir þeir sem veita 

                                                        
56 Arnljótur Björnsson. (1999) Skaðabótaréttur kennslubók fyrir byrjendur. Bls. 90. 
57 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 364. 
58 Arnljótur Björnsson. Bótaábyrgð heilbrigðisstétta og sjúkrastofnana. Bls. 231. 
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heilbrigðisþjónustu, hvort heldur er innan eða utan stofnana, beri bótaábyrgð 
samkvæmt lögunum.  
Við mat á bótaábyrgð heilbrigðisstarfsmanna er sakarmatið strangara en gagnvart 
einstaklingum sem ekki hafa aflað sér sambærilegrar þekkingar eða reynslu. Ábyrgð 
heilbrigðisstarfsmanna er metin út frá reglunni um sérfræðiábyrgð, en með því er átt 
við einstakling sem gegnir starfi sem þarf sérfræðikunnáttu til er veldur öðrum 
einstaklingi tjóni með starfi sínu. 59  Hin sérstaka beiting sakarreglunnar á sviði 
sérfræðiábyrgðar felst aðallega í því að ríkari kröfur eru gerðar til þess aðila er hefur 
sérfræðiþekkingu. Gerð er meiri krafa til vandaðri vinnubragða og aðgæslu, sem og 
hvað aðilinn sá eða mátti sjá fyrir um afleiðingar háttsemi sinnar. Við beitingu 
sönnunarreglna þegar sérfræðingar eiga í hlut er það þekkt að hliðrað er til um sönnun 
tjónþola í vil,60 t.d. í málum er lúta að bótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana.61 Þetta er 
meðal annars þekkt þar sem sérfræðingur hefur ekki haldið til haga þeim gögnum sem 
hann ætti að gera til að tryggja sjálfum sér sönnun, sbr. Hrd. 1310/1999. Málsatvik voru 
þau að fimmtán ára drengur gekkst undir aðgerð á fótum. Í kjölfar aðgerðarinnar varð 
drengurinn fyrir skaða á æðakerfi annars fótarins auk þess sem taug skemmdist. Talið 
var ósannað að læknirinn hefði valdið skaðanum með saknæmum hætti, hins vegar var 
talið að gifsmeðferð drengsins eftir aðgerðina hefði valdið skaða á æðakerfi fótarins, 
en drengurinn hélt því fram að hann hefði fundið fyrir verkjum í fætinum á meðan hann 
var í gifsinu. Læknirinn hafði hins vegar ekkert skráð um komur drengsins til sín á 
meðan hann var í gifsinu og því var byggt á fullyrðingum drengsins og skaðabótaskylda 
lögð á lækninn.  
Í hinni ströngu sérfræðiábyrgð felst að gerðar eru kröfur til starfsmannsins um vönduð 
og fagleg vinnubrögð. Sá aðili sem gefur sig út fyrir að vera sérfróður á ákveðnu sviði, 
t.d. hjartalæknir, sætir strangara mati en t.d. almennur læknir.62 
Í lögum nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn er fjallað um réttindi og skyldur 
heilbrigðisstarfsmanna. Í 13. gr. laganna segir að heilbrigðisstarfsmaður eigi að sinna 
störfum sínum af árvekni og trúmennsku, þekkja skyldur sínar, siðareglur og viðhalda 
þekkingu sinni og faglegri færni. Í skyldu heilbrigðisstarfsmanna til að viðhalda 
þekkingu sinni má telja víst að  felist meðal annars sú skylda að auka við þekkingu sína 
frá háskólaárunum. Af íslenskum dómum er ljóst að við sakarmatið verði að taka tillit 
                                                        
59 Guðjón St. Marteinsson. Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana. Bls. 22. 
60 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 504. 
61 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 515. 
62 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 516 
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til þróunar og framfara í læknavísindum.63 Má í því tilliti nefna dóm Hrd. 1057/1971 
þar sem sýknað var í máli vegna tjóns sem hlaust af röntgenbruna. Ástæðu brunans 
mátti rekja til þess að geislun var of mikil og sterk, en á þeim tíma sem meðferðin fór 
fram var þekking manna ekki meiri en svo að tjóni var valdið. Mælikvarðinn er því sú 
almenna þekking í læknisfræði sem er til staðar þegar læknisverk er unnið og ekki tekið 
tillit til einstaklingsbundinna afsökunarástæðna.64 
Í 4. mgr. 13. gr. segir að heilbrigðisstarfsmaður skuli virða faglegar takmarkanir sínar, 
leita eftir aðstoð og ef hann telji sig ekki geta veitt sjúklingi viðeigandi þjónustu skuli 
hann vísa honum til annars heilbrigðisstarfsmanns. Í Hrd. 1168/1987 var talið að 
vakthafandi lækni á slysadeild sem gerði að munnáverkum ungrar stúlku, hefði borið 
að leita til sérfræðings deildarinnar í munn- og kjálkaskurðlækningum, en með því hefði 
mátt koma í veg fyrir tjón stúlkunnar.  
Eftir því sem starfssvið einstaklings er flóknara er erfiðara að meta hvort hann hafi farið 
óaðfinnanlega að. Við mat á gáleysi heilbrigðisstarfsmanna verður að taka afstöðu til 
þess hvort starfsmanninum hafi verið eða mátt vera ljóst að hegðun hans gæti valdið 
tjóni. Heilbrigðisstarfsmaður sem við vinnu sína gerir eitthvað sem er bannað 
samkvæmt landslögum er bótaskyldur fyrir því tjóni sem hlýst af athöfn hans.65 Sjá má 
dæmi um þetta í Hrd. 1285/1979, en þar framkvæmdi læknir ófrjósemisaðgerð á 
greindarskertri konu án hennar vitundar og án þess að hafa til þess tilskilin leyfi frá 
landlækni. Læknirinn var dæmdur til greiðslu bóta. 
Við gáleysismatið verður að taka mið af þekkingu og reynslu heilbrigðisstarfsmannsins 
sem í hlut á og viðurkenndum aðferðum og venjum læknisfræðinnar.66 
 

5.2. Vinnuveitandaábyrgð heilbrigðisstofnana 
 
Ríkið varð rekstraraðili flestra sjúkrahúsa í landinu 1. janúar 1991 og tók síðan við 
rekstri Sjúkrahúss Reykjavíkur í ársbyrjun 1999, en fyrir þann tíma voru sjúkrahúsin 
rekin af viðkomandi sveitarfélagi. Á þeim tíma voru starfsmenn þessara 

                                                        
63 Guðjón St. Marteinsson. Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana. Bls. 33. 
64 Guðjón St. Marteinsson. Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana. Bls. 35. 
65 Arnljótur Björnsson. Bótaábyrgð heilbrigðisstétta og sjúkrastofnana. Bls. 231. 
66 Arnljótur Björnsson. Bótaábyrgð heilbrigðisstétta og sjúkrastofnana. Bls. 231 
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heilbrigðisstofnana starfsmenn viðkomandi sveitarfélags, sem þýddi að sveitarfélögin 
voru ábyrg sem vinnuveitendur.67  
Samkvæmt vinnuveitandaábyrgðinni ber atvinnurekandinn bótaábyrgð á því tjóni sem 
starfsmenn hans valda af gáleysi. Hvort heldur sem vinnuveitandinn er einstaklingur 
eða lögaðili fellur ábyrgðin á hann þó svo að hann eigi enga sök á tjóninu. 68 
Heilbrigðisstofnanir eru ávallt lögaðilar og bera því ekki ábyrgð eftir sakarreglunni 
Ábyrgð heilbrigðisstofnana er vinnuveitandaábyrgð á aðila sem er ábyrgur eftir 
sakarreglunni.69 Heilbrigðisstofnanir bera því bótaábyrgð á tjóni sem rakið verður til 
gáleysis heilbrigðisstarfsmanna þ.e. lækna, hjúkrunarfræðinga og annarra starfsmanna 
stofnananna. Við mat á sök starfsmanns er farið eftir sjónarmiðum sakarreglunnar en 
samkvæmt henni er sök þ.e. ásetningur eða gáleysi ófrávíkjanlegt skilyrði bótaskyldu. 
Svoleiðis huglæga afstöðu eins og ásetning eða gáleysi geta aðeins menn haft.70 
 

5.2.1. Starfsmenn 
 
Oftast nær fer það ekki á milli mála hver er starfsmaður heilbrigðisstofnunar. 
Einstaklingur sem er ráðinn með ráðningarsamningi og fær greidd laun frá 
heilbrigðisstofnuninni er starfsmaður hennar. Tíðkast hefur undanfarin ár að 
sérfræðilæknar geri samning við sjúkrahúsin um framkvæmd ferliverka. Sjúkrahúsin 
greiða ekki fyrir þessa vinnu, hins vegar fær læknirinn greitt frá Tryggingastofnun 
ríkisins og sjúklingi sjálfum. Sjúkrahúsin hafa þá ekkert boðvald yfir lækninum 
varðandi það hvernig hann framkvæmir aðgerðina né heldur hvaða sjúklingur er tekinn 
til aðgerðar. Við þessháttar samning skortir ýmis einkenni vinnusambands. Læknirinn 
vinnur hins vegar á sama starfssviði og þegar hann er í þjónustu sjúkrahússins og einnig 
á vinnan sér stað inná sjúkrahúsinu.71 Í dómi Hæstaréttar nr. 134/2011 var fjallað um 
hvort sjúkrahúsið SA bæri vinnuveitandaábyrgð á ferliverkum læknisins G. Málsatvik 
voru þau að árið 1999 undirritaði sjúkrahúsið samning við lækninn ásamt þremur öðrum 
læknum um framkvæmd ferliverka þeirra við sjúkrahúsið, á grundvelli samnings sem 
SA gerði við heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. Í maí sama ár gerði G hnéaðgerð 
á A. Í kjölfar aðgerðarinnar var A með stöðuga verki í hnénu og í álitsgerð 
                                                        
67 Gunnlaugur Claessen. Meðferð bótamála gegn heilbrigðisstéttum og sjúkrastofnunum innan stjórnkerfisins. Bls. 242. 
68 Arnljótur Björnsson. Bótaábyrgð heilbrigðisstétta og sjúkrastofnana. Bls. 233. 
69 Logi Guðbrandsson. Tengsl bótaábyrgðar heilbrigðisstétta og sjúkrahúsa. Bls. 252. 
70 Logi Guðbrandsson. Tengsl bótaábyrgðar heilbrigðisstétta og sjúkrahúsa. Bls. 252. 
71 Logi Guðbrandsson. Tengsl bótaábyrgðar heilbrigðisstétta og sjúkrahúsa. Bls. 253. 
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bæklunarlæknis frá því í mars 2004 var talið að líklegasta skýringin væri að röng 
staðsetning á skrúfu hefði skaddað brjósk í hnénu og að skrúfuendinn hefði ert 
hnéskeljarsin. Í matsgerð dómkvadds bæklunarlæknis frá ágúst 2005 var varanlegur 
miski A metinn 5 stig og varanleg örorka 7%. Á grundvelli matsgerðarinnar fór A fram 
á að fá greiddar bætur úr hendi SA vegna vinnuveitandaábyrgðar SA gagnvart 
lækninum G. Sjúkrahúsið hafnaði skaðabótaskyldu og óskaði eftir yfirmati, 
yfirmatsgerðin lá fyrir í ágúst 2006 og í kjölfar hennar greiddi sjúkrahúsið A bætur í 
desember 2006. Sjúkrahúsið höfðaði síðan mál gegn G til að fá skaðabæturnar 
endurgreiddar. 
Varðandi það hvort sjúkrahúsið beri vinnuveitandaábyrgð gagnvart lækninum segir í 
niðurstöðu Hæstaréttar: „Greiðslur til stefnda samkvæmt þessum uppgjörum voru 
inntar af hendi til einkahlutafélagsins Akkillesar, sem hann mun hafa átt ásamt 
eiginkonu sinni. Að þessu virtu getur engum vafa verið háð að stefndi hafi verið verktaki 
samkvæmt þessu samkomulagi, en ekki starfsmaður áfrýjanda þegar hann vann 
ferliverk. Af þessum sökum er ekki unnt að líta svo á að áfrýjandi hafi borið 
vinnuveitandaábyrgð á ferliverkum stefnda og þar með skaðabótaábyrgð gagnvart 
þeim, sem urðu fyrir tjóni vegna slíkra verka“ Af niðurstöðu dómsins má sjá að á milli 
heilbrigðisstarfsmannsins og heilbrigðisstofnunar þarf að vera ráðningarsamningur, 
launagreiðslur og húsbóndavald til að vinnuveitandaábyrgðin nái yfir störf þau sem 
starfsmaðurinn vinnur fyrir heilbrigðisstofnunina. 
 

5.2.2. Tjónvaldur óþekktur 
 
Upp geta komið tilvik þar sem getur reynst erfitt að finna þann starfsmann sem viðhafði 
saknæma háttsemi. Mikið af vinnu heilbrigðisstarfsfólks felst í svokallaðri 
teymisvinnu, þar sem margar fagstéttir vinna saman, og getur í slíkum tilfellum reynst 
erfitt að rekja orsakir tjóns til ákveðins starfsmanns. Það hefur hins vegar ekki áhrif á 
bótaábyrgð vinnuveitandans ef sannað er að einhver af starfsmönnum hans hafi valdið 
tjóni með saknæmum hætti.72  Þetta er það sem kallast reglan um nafnlaus mistök 
(d.anonyme fejl).73  Nefna má dóm Hæstaréttar nr. 213/2003 sem dæmi um þetta. 
Skurðhjúkrunarfræðingurinn S hrasaði um skammel í lok hjartaaðgerðar og hlaut við 

                                                        
72 Guðjón St. Marteinsson. Skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana. Bls. 31. 
73 Viðar Már Matthíasson.(2005). Skaðabótaréttur. Bls. 284. 
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það skaða. Venja var að ýta skammelinu upp að vegg í lok aðgerðar þannig að það væri 
ekki í gangvegi. Við aðgerð sem þessa voru þrír hjúkrunarfræðingar og það virtist ráðast 
af aðstæðum hverju sinni hvaða hjúkrunarfræðingur átti að sjá um að færa skammelið. 
Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur fram að óhjákvæmilegt hafi verið að leggja til 
grundvallar dómi að um aðgæsluleysi einhvers eða einhverra starfsfélaga S hafi verið 
að ræða og því var bótaábyrgð staðfest. 
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5.2.3. Aðgæsluleysi heilbrigðisstarfsmanna 
 
Til að skaðabótaábyrgð verði lögð á tjónvald eftir sakarreglunni nægir að sýna fram á 
gáleysi. Með gáleysi er átt við að tjónvaldur hafi ekki gætt þeirrar aðgæslu, varkárni 
sem af honum var krafist og honum mátti vera það ljóst að tjón gæti hlotist af 
háttseminni.74 Við mat á gáleysinu er verið að sýna fram á að tjónvaldurinn hafi ekki 
hegðað sér eins og best var á kosið við tilteknar aðstæður, að hann hafi að einhverju 
leyti breytt frá því sem er almennt viðurkennt og ætlast var til af honum og honum mátti 
vera ljóst að tjón gæti hlotist af háttseminni.75 
Í dómi Hæstaréttar nr. 327/2001 héldu foreldrar H því fram að við fæðingu hans hefðu 
starfsmönnum Landspítala orðið á mistök við fæðingarhjálpina með aðgerðum sínum 
og aðgerðarleysi. Málavextir voru þeir að við fæðingu H varð hann fyrir skaða á 
hálstaugarfléttu (plexus brachialis), svonefnd Erb´s lömun. Ljósmóðirin sem tók á móti 
H skráði um fæðingu hans í mæðraskýrsluna að fæðingin hafi verið eðlileg. Fyrst hafi 
fæðst höfuð en erfitt hafi verið að ná fram fremri öxlinni en að hún hafi náðst fram eftir 
tæplega eina mínútu. Ekkert er skráð um það hvernig ljósmóðirin náði fram öxlinni. Í 
skýrslu ljósmóðurinnar og einnig í barnaskrá aðstoðarlæknisins, sem var viðstaddur 
fæðinguna, kemur fram að barnið hreyfi ekki hægri handlegginn. Ekkert kemur fram í 
skýrslum heilbrigðisstarfsmannanna um að um svokallaða axlarklemmu hafi verið að 
ræða. Fyrir Hæstarétt var lögð fram skýrsla taugalæknisins Thomas Carlsted, en hann 
hafði gert aðgerðir á H til að reyna að bæta úr þeim áverka sem hann hlaut við 
fæðinguna. Í skýrslunni lýsir hann áverkanum og orsökum. Í skýrslunni kemur fram að 
H hafi orðið fyrir toglöskun á hálstaugum C5-C7 en algengasta orsök toglöskunar við 
fæðingu er að axlir barnsins festist og að toga þurfi í höfuð barnsins til að ljúka 
fæðingunni. Þá segir í skýrslunni að við rannsókn á andvana fæddum börnum þurfi að 
beita um það bil 40 kg afli til að framkalla slit á armtaugaflækjunni. Þá kemur fram að 
skurðaðgerð sem gerð hafi verið á H hafi gefið vissu um að armtaugaflækja hans hafi 
verið rifin og að hann hafi augsýnilega orðið fyrir togáverka. 
Af gögnum málsins og málflutningi varð ekki annað ráðið en að H hefði orðið fyrir 
alvarlegum togáverka við fæðingu. Dómurum Hæstaréttar þótti hins vegar erfitt að gera 
sér grein fyrir því af framlögðum gögnum í málinu hvað hefði í raun orsakað skaða H. 
Því þótti rétt að endurupptaka málið með heimild í 104. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 
                                                        
74 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 147. 
75 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 149. 
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einkamála, sbr. 166. gr. sömu laga. Því var beint til lögmanna aðila að aflað yrði 
vitnisburðar aðstoðarlæknisins sem var viðstaddur fæðinguna, frekari gagna um 
starfsreynslu ljósmóðurinnar auk þágildandi fyrirmæla til starfsfólks 
fæðingardeildarinnar um hvernig skuli haga sér við axlarklemmutilvik og hvenær eigi 
að kalla til vakthafandi sérfræðing.  
Áður en málið var flutt að nýju fyrir Hæstarétti var lagt fyrir læknaráð að láta í ljós 
rökstutt álit um nokkur atriði. Í svari þeirra kom fram að ljósmóðirin hefði átt að kalla 
til vakthafandi sérfræðilækni þegar henni var ljóst að það stóð á öxlum barnsins í 
fæðingunni. Einnig kom fram í svari læknaráðs að rétt hefði verið að gera spangarskurð 
til að losa um aftari öxlina og freista þess þar með að létta á klemmunni. 
Í leiðbeiningum fæðingardeildarinnar til ljósmæðra um viðbrögð við axlarklemmu kom 
fram að það fyrsta sem ljósmæður ættu að gera væri að beita svokallaðri McRoberts 
aðferð. Í því felst að lækka höfðalag rúmsins og beygja fætur móðurinnar upp að kvið 
ef það dygði ekki átti næst að ýta þétt yfir lífbeinið og niður á við en þar á eftir ætti að 
gera spangarskurð. Af framburði þeirra sem voru viðstaddir fæðinguna greip 
ljósmóðirin strax til þess að beita McRoberts aðferðinni en síðan togaði hún í höfuð 
barnsins í stað þess að gera spangarskurð og kalla til vakthafandi sérfræðing. Þegar 
fyrirstaðan uppgötvaðist var enn nægur tími til að kalla til sérfræðinginn og gera 
spangarskurð. 
Í dómsorði Hæstaréttar segir : 
„Þegar allt framangreint er virt verður við svo búið að leggja á stefnda að sýna fram 
á að þrátt fyrir tilhlýðilega aðgæslu hefði ekki verið unnt að koma í veg fyrir skaða 
áfrýjanda. Þar sem það hefur ekki verið gert verður stefndi látinn bera fébótaábyrgð á 
því örorkutjóni, sem áfrýjandi hefur orðið fyrir.“ 
 

5.2.4. Gáleysi heilbrigðisstarfsmanna 
 
Öllum getur orðið á að gera mistök en þau eru hins vegar misjafnlega afdrifarík. Mest 
er hættan á mistökum heilbrigðisstarfsmanna í læknisaðgerðum þar sem hlutirnir gerast 
hratt og ekki gefst tími til mikillar umhugsunar eins og á bráðamóttökum, 
fæðingardeildum og gjörgæsludeildum. Samkvæmt fræðunum er gáleysi miðað við það 
hvernig góður og skynsamur maður myndi hegða sér, hefur sá mælikvarði verið nefndur 
bonus pater familias. Það flokkast þá sem gáleysi þegar vikið er frá því sem hinn góði 
og skynsami maður myndi gera. Þegar í hlut eiga aðilar innan einhvers sérsviðs eins og 
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læknar eða hjúkrunarfræðingar er miðað við það hvernig góður, skynsamur og hæfilega 
lærður heilbrigðisstarfsmaður myndi bregðast við. Í fræðunum er þessi fullorðni maður 
sem best hefur hagnýtt sér þá þekkingu sem til er á viðkomandi sviði nefndur vir 
optimus.76  
Sjá má dæmi um vir optimus í íslenskri dómaframkvæmd í dómi Hæstaréttar nr. 
827/1999. Háseti skarst á fingri úti á sjó. Langt var til hafnar og því hafði skipstjórinn 
samband við lækni í landi. Læknirinn ráðlagði skipstjóranum að sauma sárið og gefa 
sýklalyf, læknirinn taldi enga þörf á að siglt yrði í land með hásetann. Sýking komst í 
fingurinn og afleiðingar hennar urðu þær að fingurinn skaddaðist þannig að varanleg 
örorka hásetans var metin 8%. Hásetinn taldi sig eiga rétt til skaðabóta af hendi 
útgerðarinnar þar sem hann taldi að skipstjórinn hefði sýnt af sér stórkostlegt gáleysi 
með því að sigla ekki strax í land er slysið varð. Niðurstaða héraðsdóms var að 
skipstjórinn hefði ekki haft þekkingu til þess að sjá að sin hefði verið í sundur í fingri 
hásetans, enda verði ekki gerðar sömu kröfur til skipstjórans eins og læknis eða 
hjúkrunarfræðings. Talið var að skipstjórinn hefði brugðist rétt við þegar hann leitaði 
ráðlegginga læknis og fylgdi þeim „með því að framfylgja leiðbeiningum læknisins 
verður að telja skipstjórann hafa hagað sér eins og góðum og gegnum skipstjóra bar 
við kringumstæður sem þessar.“ Var því talið að skipstjórinn hefði ekki sýnt af sér 
saknæma háttsemi.  
Sú þjóðfélags þróun sem varð á síðari hluta síðustu aldar hefur falið í sér aukna 
regluvæðingu samfélagsins. Aukin regluvæðing á flestum sviðum þjóðlífsins hefur haft 
það í för með sér að til eru fleiri og fleiri reglur um það hvernig einstaklingum beri að 
hegða sér á tilteknum sviðum. Þessi aukna regluvæðing hefur skapað forsendur til að 
hverfa frá bonus pater familias mælikvarðanum. Æ sjaldnar þarf að spyrja hvernig hinn 
gegni og skynsami maður, eða hvernig sá sem er sérfróður á því sviði þar sem tjón varð 
hefði hegðað sér. Yfirleitt nægir að líta til skráðra hátternisreglna sem gilda á því sviði 
sem umræðir til að finna fyrirmynd að þeirri háttsemi sem tjónvaldur hefði átt að 
viðhafa.77 
  

                                                        
76 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 150-151. 
77 Viðar Már Matthíasson. (2005). Skaðabótaréttur. Bls. 151. 
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5.2.5. Dómar um stórfellt gáleysi 
 
Hér á eftir verða raktir dómar sem sýna fram á að hröð vinnubrögð geta skipt sköpum 
fyrir afdrif sjúklinga. 
 

5.2.5.1. Hrd. nr. 6/2012 
  Í dómi Hæstaréttar nr. 6/2012. er fjallað um mál 11 ára drengs. Hann hafði verið veikur 
í sjö daga með kviðverki og uppköst þegar heilsugæslulæknir vísaði honum á 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri78. Drengurinn gekkst samdægurs undir aðgerð en þar 
kom í ljós sýking í kviðarholi og drep breytingar í smágirni. Eftir aðgerðina var 
drengurinn lagður inn á gjörgæsludeild, viku eftir aðgerðina fór að leka garnaríkt 
innihald úr skurðsárinu. Drengurinn fór því aftur í aðgerð 10. nóvember 2004 þar sem 
stór hluti af dausgörn var fjarlægður. Seinni part 11. nóvember fór drengurinn að kvarta 
undan verkjum vinstra megin í hálsi, hann var skoðaður af háls- nef- og eyrnalækni sem 
fann enga skýringu á verkjunum. Meðan gjörgæslulæknir var síðan að koma fyrir 
nýjum æðalegg í vinstri handlegg drengsins fór hann að kvarta um verki um allan 
líkamann, drengurinn varð fjarrænn, missti meðvitund og öndun fór hratt versnandi. 
Gjörgæslulæknirinn hóf þegar öndunaraðstoð, einnig var þegar kallað eftir frekari 
aðstoð, blóðþrýstingur drengsins fór minnkandi og einnig púlsinn. Drengurinn var 
barkaþræddur en í kjölfarið fór hann í hjartastopp og var þegar hafin endurlífgun. Um 
17 mínútum seinna kom aftur eðlilegur púls og blóðþrýstingur en drengurinn varð hins 
vegar fyrir verulegum heilaskaða. 16. mars árið 2005 óskaði FSA eftir því að embætti 
landlæknis rannsakaði orsakir þess að hjartsláttur drengsins stöðvaðist 11. nóvember 
2004. Drengurinn hélt því fram að seinni aðgerðin hefði verið framkvæmd of seint. Í 
samhljóma niðurstöðu landlæknis, matsmanna og héraðsdóms kom fram að 
framkvæma hefði átt síðari aðgerðina fyrr en það var ekki talið sannað á grundvelli 
gagna í málinu að um saknæmt gáleysi lækna hafi verið að ræða. Staðfest var niðurstaða 
hins áfrýjaða dóms að ekki hafi verið sýnt fram á að vökvagjöf í æð stefnda hafi verið 
ábótavant né að saknæmt hafi verið að starfsmenn sjúkrahússins hefðu ekki gefið 
stefnda blóð fyrri hluta dags 11. nóvember 2004. Gerð var mæling á staðdeyfilyfinu 
búpivakaín í blóðsýni sem tekið var úr stefnda 2 og ½ klukkustund eftir að hann fór í 
hjartastopp, en fram kom að magn þess hafi verið hátt yfir eiturmörkum. Hins vegar var 
                                                        
78 Hér eftir FSA. 
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það samdóma álit landlæknis, dómkvaddra matsmanna og héraðsdóms að magn það 
sem stefndi hafi fengið af lyfinu hafi verið innan viðmiðunarmarka, en afstaða þeirra 
var þó ólík til þess hvaða þátt eitrunaráhrif af lyfinu átt í því að öndun og hjartsláttur 
drengsins stöðvaðist. Magn það sem stefndi fékk af lyfinu var innan viðmiðunarmarka 
og ekki var hægt að fullyrða að einkenni þau sem stefndi hafði áður en hann fór í 
hjartastoppið hafi verið dæmigerð fyrir eitrun af völdum þessa lyfs. Verður því gjöf á 
lyfinu ekki metin starfsmönnum sjúkrahússins til gáleysis. Eins og áður er fram komið 
hrakaði stefnda hratt á meðan gjörgæslulæknir kom fyrir nýjum æðalegg í handlegg 
drengsins en hann var þá hálf sitjandi í sjúkrarúminu. Eftir að drengurinn missti 
meðvitund hóf gjörgæslulæknirinn öndunaraðstoð með maska en hann taldi hins vegar 
of áhættusamt að leggja stefnda í lárétta stöðu. Forstöðulæknir gjörgæsludeildarinnar 
var kvaddur til frá heimili sínu og þegar hann kom á deildina var drengurinn lagður í 
lárétta stöðu og barkaþræðing framkvæmd. Forstöðulæknirinn hóf síðan hjartahnoð. 
Meðal gagna í málinu var einnig útfyllt eyðublað sem bar fyrirsögnina „hjartastopp – 
skráning“. Á eyðublað þetta skal skrá upphaf hjartastopps og þær lyfjagjafir sem 
sjúklingur fær. Eyðublaðið á síðan að vera undirritað af lækni og hjúkrunarfræðingi. 
Við meðferð málsins í héraði gaf hjúkrunarfræðingurinn sem fyllti út eyðublaðið 
skýrslu fyrir dómi. Hún kvaðst hafa fyllt út eyðublaðið um nóttina eða hugsanlega 
morguninn eftir að stefndi fór í hjartastopp. Fram kom í vitnisburði hennar að hún taldi 
tímasetningar þær sem kæmu fram á eyðublaðinu mjög ónákvæmar. Við úrlausn 
málsins var miðað við skráningu á eyðublaðið og FSA láið bera halla af ónákvæmni 
skráningarinnar. Fram kom í matsgerð dómkvaddra matsmanna að barkaþræða hefði 
átt stefnda strax eftir að hann missti meðvitund og einnig hefði átt að leggja hann flatan 
fyrr. Töldu þeir mjög gagnrýnivert að láta sjúkling vera hálf sitjandi með svo lágan 
blóðþrýsting eins og stefndi var með. Í matsgerðinni kom einnig fram að viðbrögð við 
meðvitundarleysi stefnda, lækkandi blóðþrýstingi og öndunarstoppi hefðu verið of hæg 
og ófullnægjandi meðferð í aðdraganda þess að hjarta stefnda stöðvaðist geti að 
einhverjum hluta skýrt það líkamstjón sem stefndi varð fyrir. Á grundvelli upplýsinga 
á framangreindu eyðublaði er talið að allt að 13 mínútna töf hafi orðið á réttri meðferð 
stefnda. Talið var að tæma hefði þurft maga stefnda í gegnum magaslöngu, leggja hann 
í flata stöðu og barkaþræða innan fárra mínútna. Einnig hefði átt að gefa adrenalín og 
önnur æðaherpandi lyf þegar blóðþrýstingur stefnda fór fallandi. Slíkt hik í meðferð 
öndunarvegar og blóðrásar teljist handvömm og feli í sér stórfellt gáleysi þeirra sem 
sinntu stefnda. FSA sýndi ekki fram á að stefndi hefði hlotið slíkt líkamstjón þó að 
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viðbrögð við öndunarstoppi hefðu verið hraðari og markvissari. FSA bar því 
fébótaábyrgð á tjóni stefnda sem var byggt á grunni vinnuveitandaábyrgðar vegna 
mistaka starfsfólks FSA.  
 

5.2.5.2. Hrd. nr. 432/2005 
 
Í dómi Hæstaréttar nr. 432/2005. er fjallað um andlát drengs er lést fjórum sólarhringum 
eftir að hann fæddist á Landspítala háskólasjúkrahúsi79. Forsaga þessa máls var sú að 
að hinn 19. nóvember 2002 sendi lækningaforstjóri LSH landlækni tilkynningu um 
óvæntan skaða í sambandi við læknismeðferð á LSH. Í tilkynningunni kom fram að 
konan B, sem gekk með sitt þriðja barn, greindist í upphafi meðgöngu með jákvæða 
svörun við blóðflokkamótefnum, en aukin myndun á blóðflokkamótefnum getur leitt til 
blóðleysis hjá barninu. B var í mæðravernd hjá Þóru Fischer, fæðingalækni, sem sá um 
að fylgjast með þeim konum sem voru með aukna myndun á blóðflokkamótefnum á 
meðgöngu. Vegna hækkandi mótefna í blóði B var framkvæmd legvatnsástunga 28. 
október 2002 af Hildi Harðardóttur, lækni. Legvatnsástungan gekk áfallalaust og sýndi 
ekki merki um blóðleysi hjá fóstrinu. Fyrirhugað var að gera aðra legvatnsástungu 
tveimur vikum seinna en í millitíðinni hækkuðu mótefnin í blóði B enn frekar og var 
því ástungunni flýtt. Þóra Fischer framkvæmdi ástunguna 8. nóvember 2002, við 
ástunguna kom fram blæðing í legvatni sem Þóra taldi lítilvæga. B var sett í monitor á 
meðgöngudeild en síðar komu fram streitumerki í riti sem leiddu til ákvörðunar um 
fæðingu með bráðakeisara. Drengurinn fæddist með blóðleysi og sýndi strax einkenni 
um alvarlegan súrefnisskort og lést fjórum dögum síðar. Ástæða súrefnisskortsins var 
blæðing frá æð í fósturyfirborði fylgjunnar sem hafði laskast við legvatnsástunguna. 
Landlæknisembættið fékk álit dr. Sæmundar Guðmundssonar, dósents og yfirlæknis 
kvennasjúkdómadeildar háskólasjúkrahússins í Malmö, um þennan atburð þar sem 
hann hafði aldrei unnið á kvennadeild LSH og hafði starfað erlendis eftir að hann hafði 
lokið sérfræðinámi. Í álitsgerð Sæmundar kemur fram að áhætta við legvatnsástungu er 
lítil sér í lagi á seinni hluta meðgöngu en þurfi að stinga í gegnum fylgjuna þá aukist 
áhættan. Algengasta aukaverkun við stungu í gegnum fylgju sé blæðing sem yfirleitt 
stöðvist á stuttum tíma. Í tilfelli B þurfti að stinga í gegnum fylgjuna þar sem ekki var 
kostur á öðru og í kjölfar seinni stungunnar hefði komið fram blæðing og því hafi B 
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verið sett í hjartsláttarsírita og gefið 12 mg. af betametason til þess að flýta fyrir 
lungnaþroska fóstursins ef til þess kæmi að barnið fæddist fyrir tímann. Hjartsláttarritið 
sýndi í byrjun grunnlínu með eðlilegum breytileika. Á milli klukkan 14:00 og 14:50 
jókst hjartsláttur fóstursins upp í 130 til 150 slög á mínútu. Þá hefði verið góður 
breytileiki í ritinu og eðlilegar hraðanir. Hins vega jókst hjartsláttur fóstursins enn 
frekar um klukkan 15:30 og lá þá á bilinu 150 til 160 slög á mínútu. Telja má ritið 
eðlilegt fram að þessum tíma fyrir utan aukningar á hjartslætti sem gat bent til fyrstu 
einkenna um súrefnisskort hjá fóstrinu. Hjartslátturinn breyttist til muna eftir klukkan 
15:30, minni breytileiki, hjartsláttur jókst og dýfur sáust á ritinu. Á þessum tíma 
kvartaði B undan samdráttum og minnkandi hreyfingum fóstursins. B var því tekin úr 
ritanum klukkan 15:53 og gerð ómskoðun sem sýndi blæðingu milli fylgju og legveggs 
á stungustað. Eftir ómskoðun var B sett í sírita að nýju og bráðaaðgerð áætluð ef ástand 
myndi versna. B var í hjartsláttarritanum þar til klukkan 16:13 og fram að þeim tíma 
hafði hjartsláttur fóstursins aukist. B var komin á skurðstofu klukkan 16:40 og 
drengurinn fæddist um 16:59 og sýndi þá einkenni um alvarlegan súrefnisskort. Í áliti 
Sæmundar segir að af tiltækum gögnum sé ekki hægt að sjá hvað olli því að það tók 46 
mínútur frá því að B var tekin úr síritanum þar til drengurinn fæddist en tímalengdin sé 
óeðlileg með hliðsjón af því sem sást á hjartsláttarsíritinu, að teknu tilliti til þess að um 
bráðaástand var að ræða. Á grundvelli álits Sæmundar samdi landlæknisembættið 
álitsgerð þann 8. apríl 2003 þar sem sérstaklega var gerð athugasemd við það hversu 
langur tími leið frá því að ákvörðun var tekin um keisaraskurð og þar til hann var 
framkvæmdur. Að fengnu áliti landlæknis féllst íslenska ríkið fyrir sitt leyti á 
skaðabótaskyldu þar sem óeðlilega langur tími leið þar til barnið var tekið með 
keisaraskurði. Í niðurstöðu Hæstaréttar kemur fram að af þeim umsögnum og gögnum 
sem lágu fyrir í málinu varð ekki séð að ágreiningur væri um atvik málsins. Aðilar 
deildu hins vegar um það hvort aðgerðir og athafnaleysi læknisins (Þóru) og annars 
heilbrigðisstarfsfólks hafi verið með þeim hætti að meta yrði það til stórkostlegs 
gáleysis í skilgreiningu 2. mgr. 26. gr. skbl. Af gögnum málsins varð ekki annað séð en 
að aðgerðir læknisins og annars starfsfólks LSH hafi verið forsvaranlegar allt þar til að 
hjartsláttarsíritinn sýndi merki um alvarlega fósturstreitu og grun um blæðingarlost sem 
var staðfest með ómskoðun um klukkan 15:45. Eftir það var talið sýnt að ranglega hafi 
verið brugðist við, grípa hafi átt til neyðarkeisaraskurðar þegar í stað fremur en að gera 
bráðakeisaraskurð sem skal vera framkvæmdur innan klukkustundar frá því að hann er 
ákveðinn. Héraðsdómur hafði áður metið það svo að þessi merki hafi verið svo augljós 
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að stórkostlegt gáleysi hafi verið að bregðast svona seint og illa við, það var ekki hrakið 
fyrir Hæstarétti. Ekkert kom fram um það að drengurinn hefði ekki getað spjarað sig ef 
réttilega hefði verið brugðist við. Skilja mátti málflutning íslenska ríkisins á þann veg 
að það teldi sig ábyrgt fyrir skaðabóta greiðslum óháð því hvort sök starfsfólks spítalans 
væri metin til gáleysis eða stórkostlegs gáleysis. Í máli þessu var bæði íslenska ríkinu 
og Þóru stefnt til fébótaábyrgðar og varð niðurstaða Hæstaréttar sú að þau voru dæmd 
til greiðslu óskiptra skaðabóta til handa foreldrum drengsins.  
 

5.2.5.3. Hrd. nr. 341/2010 
 
Í hæstaréttarmáli nr. 341/2010. er fjallað um mál hjónanna A og B en þau höfðu leitað 
ýmissa leiða til þess að eignast barn en án árangurs. Hinn 25. apríl 2001 var settur upp 
fósturvísir hjá B hjá tæknifrjóvgunardeild Landspítala háskólasjúkrahúss.80 En B var 
þá tæplega 47 ára gömul. Fyrir aðgerðina var hjónunum hvorki gerð grein fyrir 
áhættunni af aðgerðinni né látin undirrita samþykki fyrir tæknifrjóvguninni eins og 
skylt var samkvæmt „ a. lið 1. mgr. 3. gr. laga nr. 55/1996 um tæknifrjóvgun og notkun 
kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna með áorðnum breytingum og 
b. lið 3. gr., 4. gr. og 5. gr. reglugerðar um tæknifrjóvgun nr. 568/1997.“ B varð 
barnshafandi í kjölfar frjóvgunarinnar, en þegar hún var komin tæpar 27 vikur á leið 
greindist hún með meðgöngueitrun og var lögð inn á kvennadeild LSH. Næstu daga var 
B undir eftirliti og undirgekkst venjubundnar rannsóknir, en að morgni 20. október 
2001 fékk B heilablæðingu og í kjölfarið gekkst hún undir bráðakeisaraskurð og ól 
dótturina C. B lést síðar sama dag. A og börn þeirra hjóna lögðu fram bótakröfu á 
hendur ríkinu í janúar 2008 en kröfur sínar reistu þau á því að dauða B mætti rekja til 
saknæmrar háttsemi starfsmanna LSH. Annars vegar vegna þeirra ákvörðunar 
starfsmanna að koma fyrir fósturvísi í B án tilskilins skriflegs samþykkis og án þess að 
upplýsa um áhættu af aðgerðinni og hins vegar vegna þeirrar meðferðar sem B hlaut 
vegna meðgöngueitrunarinnar. Eftir að B var greind með meðgöngueitrun var hún 
samstundis lögð inn á meðgöngudeild LSH, blóðþrýstingur B lækkaði sama dag og hún 
var lögð inn og hélst einnig óbreyttur daginn eftir. B var send í ómskoðun og reyndist 
fóstrið lítið miðað við meðgöngulengd. B fór síðan að kvarta undan óþægindum frá 
magaopi aðfaranótt 20. október 2001 og í kjölfarið fór blóðþrýstingur B mjög 
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hækkandi. Kvartanir B voru greindar sem meltingaróþægindi og voru henni ítrekað 
gefin lyf við þeim. Umkvartanir B voru ranglega túlkaðar sem magabólgur þegar hins 
vegar var um að ræða eitt hættulegasta einkenni meðgöngueitrunar, HELLP 
(Haemolysis Elevatad Liver enzymes og Low Platlets). Að morgni 20. október fékk B 
fyrst lyf til lækkunar blóðþrýstings en þá var B komin með byrjandi heilablæðingu og 
missti fljótt alla meðvitund. Í greinargerð Reynis Tómasar Geirssonar, forstöðulæknis 
LSH, segir m.a. „undirrituðum þykir líklegt að æðakerfi hennar hafi ekki þolað 
skyndilegt viðbótarálag um nóttina þegar lifrarfrumuskemmd byrjaði sem afleiðing 
hækkandi blóðþrýstings... Æskilegt hefði verið að lækka blóðþrýstinginn betur og með 
ákveðnari hætti um nóttina, þegar  hún fór að veikjast. Það er þó óvíst að þetta hefði 
skipt sköpum því vítahringur hækkandi blóðþrýstings og lifrarfrumuskemmda var 
sennilega byrjaður þegar um og upp úr kl. 03:00 og jafnvel fyrr um nóttina...“. B gekkst 
undir bráðakeisaraskurð um morguninn þar sem barninu var bjargað. Teknar voru 
sneiðmyndir af höfði B sem sýndu miklar heilablæðingar og var það mat 
heilaskurðlæknis að vegna þess hversu alvarleg blæðingin var að ekki væri hægt að 
gera skurðaðgerð á B og lést hún því sama dag. Barnið C býr við mikla fötlun sem rekja 
má til fyrirburafæðingar m.a. vegna heilablæðinga sem barnið varð fyrir í fæðingunni. 
A og börn hans bentu einnig á að ekki hafi verið horft til þeirra áhættuþátta sem lágu 
fyrir í sjúkrasögu B m.a. um hækkaðan blóðþrýsting tveimur árum fyrir aðgerðina, 
hækkaðan meðgöngublóðþrýsting móður B og ættarsögu B um dauðsföll vegna 
heilablóðfalla. Einnig kom fram hjá A og börnum hans að hjónin hefðu ekki verið 
upplýst um aukna áhættu á meðgöngueitrun við tæknifrjóvgun með gjafaeggi. Í 
álitsgerð landlæknisembættisins segir m.a.:„...fundið er að því verklagi 
glasafrjóvgunardeildar að hefja meðferð hjá B er hún var nærri 47 ára gömul einkum 
í ljósi áhættuþátta í fjölskyldusögu hennar og heilsufari, og að í gögnum 
glasafrjóvgunardeildar sé ekki að finna upplýsingar um að B og A, eiginmanni, hennar, 
hafi verið veittar upplýsingar um áhættu í tengslum við glasafrjóvgunarmeðferðina. Á 
það skal og bent að samþykki fyrir meðferð er óundirritað.“ Af greinargerð íslenska 
ríkisins varð ekki annað ráðið en að það teldi sig bera bótaábyrgð á skaðabótagreiðslum 
gagnvart A og börnum hans, á grundvelli 2. mgr. 26. gr. skbl. vegna þeirrar meðferðar 
sem B fékk í tengslum við glasafrjóvgunarmeðferð hennar á LSH. Einnig kom fram að 
ábyrgðin væri vegna stórfells gáleysis starfsmanna LSH. Hins vegar kom ekkert fram í 
málinu um að ásetningur starfsmanna LSH hafi valdið dauða B.  
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5.2.5.4. Samantekt úr dómum Hæstaréttar 
 
Sjá má af þessum þremur dómum sem hér að framan eru reifaðir að gerðar eru meiri 
kröfur til lækna, hjúkrunarfræðinga og annars heilbrigðisstarfsfólks vegna þeirrar 
sérhæfðu þekkingar sem það býr yfir. Starfsfólkið á að geta lesið í þau ýmsu teikn og 
einkenni sem benda til yfirvofandi hættu fyrir sjúklinginn. Sem dæmi um slíkt má nefna 
í dómi Hrd. nr. 6/2012 að þar hefði gjörgæslulæknirinn í krafti sérmenntunar sinnar og 
reynslu átt að vita að ein fyrsta meðferð við lækkandi blóðþrýstingi væri að leggja 
sjúkling út af en ekki að hafa hann í hálf sitjandi stöðu. Í matsgerð dómkvaddra manna 
segir „...barkaþræða hefði átt stefnda eins fljótt og auðið var eftir að hann missti 
meðvitund. Þá hefði átt að leggja hann flatan fyrr, en gagnrýnivert er að láta sjúkling 
vera hálfsitjandi með svo lágan blóðþrýsting...“. Einnig hefði starfsfólki gjörgæslunnar 
átt að vera í lófa lagið að taka hjartalínurit af drengnum vegna þeirra slæmu verkja sem 
hann kvartaði undan á hálssvæði. Í niðurstöðum matsmannanna kemur einnig fram að 
leiða megi að því líkum að vegna þess hvað meðferð drengsins hafi verið hæg og 
ófullnægjandi skýri það að einhverjum hluta það líkamstjón sem hann varð fyrir. 
Varðandi Hrd. nr. 432/2005 segir í álitsgerð sérfræðings:„...viðbrögð við blæðingunni 
voru í byrjun rétt, þ.e.a.s. fylgst var með líðan fósturs í a.m.k. 1og 1/2 klukkustund fyrir 
fæðingu með keisaraskurði. Það ásamt því að vitað var um að blæðing hefði orðið inni 
í vatnsbelg ásamt minnkandi hreyfingum fósturs hefði átt að leiða til skjótari viðbragða 
en raun varð á. Óeðlilega langur tími leið þar til barnið var tekið með 
keisaraskurði.....“ Einnig kemur fram í yfirlýsingu lækna kvennadeildar 
LSH:„...umræddur læknir er sá reyndasti í slíkum aðgerðum. Enn fremur er þessi 
læknir með reyndustu fæðingarlæknum landsins...“ Miðað við það sem hér er fram 
komið hefði mátt ætla að svo reyndur og sérhæfður læknir hefði átt að bregðast hraðar 
við yfirvofandi hættuástandi. Í dómi Hrd. nr. 341/2010 kom fram að B var lögð inn til 
eftirlits vegna meðgöngueitrunar en starfsfólk kvennadeildar LSH hafi ekki greint rétt 
hættuleg einkenni meðgöngueitrunar HELLP (Haemolysis Elevatad Liver enzymes og 
Low Platlets) en ætla mætti að gera megi þær kröfur til þeirra sem starfa á slíku sérsviði, 
að þeir eigi að hafa menntun og reynslu til að bera kennsl á þau hættulegu einkenni sem 
B sýndi um nóttina áður en hún lést. Í dómum þessum var það íslenska ríkið sem 
vinnuveitandi heilbrigðisstarfsmannanna sem bar skaðabótaábyrgð á grundvelli 
vinnuveitandaábyrgðarinnar. Í dómi 432/2005 stefndu foreldrar drengsins er lést hins 



 

30  

vegar bæði íslenska ríkinu og lækninum (Þóru) og því var skaðabótaábyrgð felld á þau 
óskipt. 
Skaðabótamál sem varða ætluð mistök lækna eða annarra heilbrigðisstarfsmanna 
byggjast í flestum tilfellum á sérfræðilegu mati eða álitsgerðum eins og sjá mátti í 
dómunum hér að framan. Í dómi Hæstaréttar nr. 316/2005 var tekið fram að 
staðhæfingar um mistök væru ekki reistar á sérfræðilegum gögnum. Málsástæður voru 
þær að krafist var skaðabóta vegna ætlaðra mistaka starfsmanna fæðingardeildar 
Landspítala. Barn sem fæddist á deildinni í september 1992 varð fyrir súrefnisskorti 
sem leiddi til heilalömunar. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir m.a. „...Fyrir héraðsdómi 
voru staðhæfingar um mistök starfmanna spítalans ekki reistar á sérfræðilegum 
gögnum...“. Héraðsdómur sem var skipaður sérfróðum meðdómsmönnum komst að 
þeirri niðurstöðu að mistök hefðu ekki átt sér stað á sjúkrahúsinu. Hæstiréttur vísar til 
þess að þeirri niðurstöðu hafi áfrýjandi ekki hnekkt með matsgerð dómkvaddra manna 
eða á annan hátt. Þurfi hann að bera sönnunarbyrði fyrir því að starfsmönnum 
sjúkrahússins hafi orðið á þau mistök sem hann heldur fram. Niðurstaðan varð sú að 
íslenska ríkið var sýknað af bótakröfunni.  
Af þessum dómum sem hafa verið teknir hér til skoðunar verður því ráðið, að niðurstaða 
mála sem þessara, byggist aðallega á hvers kyns sérfræðilegum gögnum, þá einkum 
matsgerðum. Þessi gögn eru yfirleitt mikilvægustu gögnin við úrlausn þessara mála. 
 

6. Niðurstaða 
 
Erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á heilbrigðiskerfum vestrænna ríkja hafa leitt 
í ljós að þau séu ekki nógu örugg. Ætla má að 10% einstaklinga sem leita á vestrænar 
heilbrigðisstofnanir verði fyrir einhvers konar mistökum eða óhöppum. Á síðustu árum 
hefur verið ráðist í það á vegum landlæknisembættisins að auka skráningu 
heilbrigðisstarfsfólks á óhappatilvikum til að hægt sé að læra af þeim og bæta úr því 
sem farið hefur úrskeiðis við meðhöndlun sjúklinga.  
Í ritgerð þessari reyndi höfundur að skoða þau lög sem snúa að skyldum 
heilbrigðisstarfsfólks. Farið var yfir tilkynningaskyldu heilbrigðisstarfsfólks en í lögum 
um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007 og lögum um dánarvottorð, krufningar o.fl. nr. 
61/1998 er kveðið skýrt á um að öllu heilbrigðisstarfsfólki beri að tilkynna um öll óvænt 
atvik er verða við heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisstarfsfólki ber einnig að tilkynna um 
óvænt dauðsföll sem talið er að rekja megi til vanrækslu, mistaka eða óhappatilviks.  
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Einstaklingur sem verður fyrir tjóni sem rekja má til mistaka heilbrigðisstarfsmanna 
getur sótt skaðabætur til ríkisins á grundvelli vinnuveitandaábyrgðarinnar. 
Vinnuveitandaábyrgðin er einn af bótagrundvöllum skaðabótaréttarins. 
Skaðabótaréttur er ung fræðigrein á Íslandi. Í ritgerðinni rakti höfundur sögu og þróun 
skaðabótaréttarins, einnig var farið í hvert væri hlutverk skaðabóta. Þar sem höfundur 
vildi leitast við að skoða vinnuveitandaábyrgð ríkisins gagnvart 
heilbrigðisstarfsmönnum var sérstaklega tekin til skoðunar skaðabótaábyrgð 
heilbrigðisstofnana. Í ritgerðinni og við vinnslu hennar skoðaði höfundur marga dóma 
þar sem einstaklingar höfðu orðið fyrir tjóni sem rekja mátti til mistaka lækna, 
hjúkrunarfræðinga eða annars heilbrigðisstarfsfólks. Var það sammerkt með dómunum 
að ef heilbrigðisstarfsmaður var dæmdur brotlegur féll skaðabótaábyrgðin á 
vinnuveitandann sem annað hvort var sveitarfélag eða íslenska ríkið.  
Er það niðurstaða höfundar að svo virðist sem íslenskir heilbrigðisstarfsmenn sem eru 
í ráðningarsambandi við heilbrigðisstofnun búi við visst öryggi því 
vinnuveitandaábyrgð ríkisins er mjög víðtæk gagnvart mistökum launamannsins. 
Í upphafi ritgerðarinnar fjallaði höfundur um mál hjúkrunarfræðings á Landspítala sem 
var ákærður fyrir manndráp af gáleysi og síðan sýknuð. Á síðustu misserum hefur álag 
á starfsmenn heilbrigðisstofnanna aukist mikið. Heilbrigðisstarfsmenn á bráðadeildum 
vinnu iðulega undir miklu álagi og áreiti. Við meðhöndlun bráðveikra einstaklinga þar 
sem hugsa þarf hratt og bregðast fljótt við er meiri hætta á mistökum. Höfundur telur 
að margir heilbrigðisstarfsmenn óttist að verða fyrir því að gera alvarleg mistök í starfi 
sem leitt geti til ákæru, og af þeim sökum muni það draga úr því að starfsmenn skrái og 
tilkynni um alvarleg atvik í heilbrigðisþjónustu. Hins vegar er það mjög mikilvægt að 
heilbrigðisstarfsmenn tilkynni um þau mistök sem verða við veitingu 
heilbrigðisþjónustunnar með það að markmiði að læra af mistökunum og bæta verklag 
á heilbrigðisstofnunum. Höfundur telur því mikilvægt að settar verði leiðbeiningar og 
reglur um samráð landlæknis, lögreglu og ákæruvalds varðandi ákærur og rannsóknir í 
málum gegn heilbrigðisstarfsmönnum er varða mistök, vanrækslu eða óeðlileg 
dauðsföll á heilbrigðisstofnunum. 
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