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Útdráttur 

Efni þessarar ritgerðar snýr að framkvæmd svokallaðra pku-prófa, þ.e blóðrannsóknir sem eru 

gerðar á nýfæddum börnum hér á landi. Upplýsingar sem eru lagðar fram fyrir foreldra eru 

m.a að það sé ráðlegt að taka blóðsýni úr hæl allra nýfæddra barn til þess að athuga hvort að 

þau hafi meðfædda efnaskiptasjúkdóma. Jafnframt kemur fram að þessar upplýsingar verði 

varðveittar. Eru sýnin varðveitt í lífsýnasafni svo hægt sé að endurtaka mælingar eða gera 

aðrar rannsóknir ef þurfa þykir. Sýnin eru einnig notuð við gæðaeftirlit, aðferðarþróun, 

kennslu og vísindarannsókna með gefnu leyfi frá Vísindasiðanefnd og siðarnefndar 

Landspítala. 

Foreldrar hafa tvo möguleika, í fyrsta lagi þann möguleika að láta ekki framkvæma pku-próf 

og komast því ekki að því hvort að nýfætt barn þeirra hafi meðfæddan efnaskiptasjúkdóma. 

En það má telja ósennilegt að foreldrar vilji ekki láta athuga með öllum helstu vísindalegar 

aðferð hvað varðar velferð barnsins síns. Hinn möguleikinn er að láta framkvæma pku-próf og 

er sennilegast að nær allir láta framkvæma slík rannsókn eðli málsins samkvæmt. Ef foreldri 

er mótfallið því að sýnið sé notað í vísindarannsóknir þarf sérstaklega sækja um það á öðru 

eyðublaði.  

 Með rannsókn á viðfangsefninu er ætlun að athuga hvernig þróunin hefur verið í 

söfnun á lífsýnum, hversu víðtækt lífsýnasafn er hér á landi, þ.e hversu mörg lífsýni er það að 

finna. Litið verður á hvaða reglur gilda um söfnun og varðveislu lífsýna. Horft verður til þess 

hvaða samþykki þarf að liggja bakvið varðveislu og söfnun lífsýna. Skilgreining á hvað er 

erfðaefni og staðan þess innan lögfræðinnar. Hvort að söfnun í þessu mæli standist meðalhóf 

og jafnframt hvernig söfnunin á lífsýnum fellur að alþjóðasamningum sem Ísland hefur 

skuldbundið sig við. Velt upp spurningunni um það hvað er barninu fyrir bestu hvað þetta 

varðar. En það má álykta að á næstu öld verði til erfðafræðilegar upplýsingar um nær alla 

Íslendinga fæddir hér á landi á 21. öld miðað við framkvæmdina á pku-prófum. 

Rannsóknarspurningarnar eru: Er verið að varðveita lífsýni úr nær öllum Íslendingum og eru 

rannsóknir framkvæmdar með þessum sýnum?  
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Abstract 

This thesis deals with the fact that pku-tests which are blood tests are carried out on almost 

every newly born child in Iceland. The information given to parents prior to the tests are that 

they are advised to agree to the blood test as it is intended to check whether the children have 

certain congenital metabolic diseases. The parents are further informed that the blood sample 

will be preserved in a biobank for repeated tests or other tests, if needed. Furthermore that the 

sample can be used for quality checks, method development, teaching and research following 

consent from the Bioethics Committee or the National Hospital‘s Ethics Committee.  

The parents have two options, to decline the test and thus not to fine out whether their child 

has these certain congenital metabolic diseases. It is highly unlikely that parents opt for this as 

every parent is very concerned for their child‘s welfare. The other option is to have the test 

carried out. It is more than likely that most parents opt for this choice. If the parents do not 

want to have the sample used for research they have to inform of that decision on a seperate 

form. 

The aim of the thesis is to study the development of collection of such samples, to find out 

how extensive biobanks are and how many samples they include. Rules regarding the 

collection of such samples will be examined. The consent necessary for the collection of such 

samples will be studied. Do collections of this kind fulfill conditions of proportionality and do 

they fulfill conditions put forward in international agreements accepted by Iceland. The 

research question is twofold: Are we collecting human samples from almost all Icelanders and 

using those in research? 
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1. Inngangur  

Viðfangsefni þessarar meistararitgerðar eru lífsýni og vísindarannsóknir sem eru gerðar á 

grundvelli þeirra. Upphafspunktur ritgerðarinnar var að rannsaka framkvæmd svokallaðra 

PKU-prófa, en PKU-próf eru blóðrannsóknir sem eru gerðar á nýfæddum börnum hér á landi. 

Tilgangur þess að taka áðurnefnd próf er að athuga hvort að börn hafi meðfædda 

efnaskiptasjúkdóma. Sýnin eru síðan varðveitt í lífsýnasafni svo hægt sé að endurtaka 

mælingar eða gera aðrar rannsóknir ef þurfa þykir. Sýnin eru einnig notuð við gæðaeftirlit, 

aðferðarþróun, kennslu og vísindarannsóknir, að gefnu leyfi vísindasiðanefndar og 

siðanefndar Landspítala. Þær spurningar sem vöknuðu við athugun málsins voru einkum tvær, 

í fyrsta lagi: Er verið að varðveita lífsýni úr nær öllum Íslendingum? Í öðru lagi: Er verið að 

framkvæma rannsóknir með þessum sýnum og vinna með þau? Þetta eru 

rannsóknarspurningar ritgerðarinnar. 

Markmið þessarar ritgerðar er að greina regluverkið frá þeim tímapunkti þegar 

einstaklingur fer í rannsókn vegna sinnar heilsu og tekið er t.d. blóðsýni. Hvað verður um það, 

getur það endað á lífsýnasafni og hvaða leikreglur gilda um lífsýni og lífsýnatöku? Þá verður 

farið yfir regluverkið hvað varðar vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og þá helst muninn á 

vísindarannsóknum unnum úr þjónustusýnum og vísindasýnum. Gerður verður greinarmunur 

á þjónustusýnum og vísindasýnum. Eðli málsins samkvæmt er efni ritgerðarinnar byggt að 

miklu leyti á skoðun á lögum, frumvörpum og stjórnvaldsfyrirmælum þar sem ekki hefur 

reynt mikið á viðfangsefnið fyrir íslenskum rétti. 

Með rannsókn á viðfangsefninu er ætlunin að athuga hver þróunin hefur verið í söfnun 

á lífsýnum, hversu víðtæk lífsýnasöfn eru hér á landi og hvaða lífsýnum er verið að safna í 

lagalegu tilliti. Litið verður á hvaða reglur gilda um söfnun og varðveislu lífsýna. Horft verður 

til þess hvaða samþykki þarf að liggja á bakvið varðveislu og söfnun lífsýna. Skilgreininguna 

á hvað er erfðaefni og hver staða þess er innan lögfræðinnar. Skoðað verður hvernig rannsókn 

á lífsýnum fellur að þeim alþjóðasamningum sem Ísland hefur skuldbundið sig við.  

Það má álykta að á næstu öld verði til erfðafræðilegar „upplýsingar“ um nær alla 

Íslendinga fædda hér á landi á 21. öldinni miðað við m.a. söfnun og varðveislu á PKU-

prófum.  
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2. Persónuvernd 

2.1  Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 

Fram til ársins 1995 var kveðið á í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944,
1
 um friðhelgi 

einkalífs að heimilið væri friðheilagt án þess að víkja sérstaklega að friðhelgi einkalífs og 

fjölskyldu. Þrátt fyrir það hafði verið litið svo á að einkalíf og fjölskylda nytu verndar 

samkvæmt óskráðum grunnreglum.
2
 Eins og má sjá í Hrd. 30. október 1968 í máli nr. 

159/1968: 

L og V ritstýrðu bókinni Læknar á Íslandi. Þeir sendu út eyðublöð þar sem m.a. var 

óskað upplýsinga um foreldra kjörbarna. H sem hafði ættleitt barn gat þess á eyðublaði 

að hann ætti kjörbarn en gat þess ekki hverjir væru foreldrar þess. L og V öfluðu sér 

upplýsinga um það. H fékk þá lagt lögbann við því að þessar upplýsingar yrðu birtar. 

Með skírskotun til grundvallarreglna persónuréttarins var það niðurstaða Bæjarþings 

Reykjavíkur að H ætti rétt á að meina þessu birtingu. Niðurstaðan var staðfest í HR 

með þeim rökstuðningi að samkvæmt grunnreglum laga um þagnarvernd einkalífs ætti 

H rétt á að meina þessu birtingu. Með dómnum var sett regla um ólögákveðið efni með 

því að skírskota til grunnreglna. 

Með 71. gr. stjskr. var orðalag ákvæðisins víkkað verulega út og segir nú að allir skulu 

njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Með friðhelgi einkalífs felst réttur manna til 

að ráða yfir líkama sínum og lífi, til að njóta friðar um lífshætti sína, einkahagi, og sambönd 

við aðra. Í athugasemdum við 9. gr. í stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995, um breytingu á 

stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum var vikið sérstaklega að 

þeim álitaefnum sem geta vaknað þegar brotið er gegn friðhelgi einkalífs varðandi skráningu 

persónuupplýsinga einstaklinga. Þá var horft til þess hvar mörkin eigi að liggja þ.e. hversu 

langt megi ganga í að skrá lífshætti manna og meðferð slíkra upplýsinga.
3
 Hæstiréttur hefur 

síðan fellt vernd persónuupplýsinga undir 71. gr. stjskr.:  

Hrd. 27. nóvember 2003 í máli nr. 151/2003 (Gagnagrunnur á heilbrigðissviði). R 

krafðist þess að ógilt yrði með dómi synjun landlæknis á beiðni hennar um að ekki 

yrðu færðar í gagnagrunn á heilbrigðissviði heilsufarsupplýsingar, sem skráðar hefðu 

verið í sjúkraskrár um látinn föður hennar. Þá krafðist hún viðurkenningar á því að 

henni væri rétt að leggja bann við því að slíkar upplýsingar yrðu færðar í 

gagnagrunninn. [...] Talið var að þótt í einstökum ákvæðum laga nr. 139/1998 væri 

ítrekað skírskotað til þess að heilsufarsupplýsingar í gagnagrunni á heilbrigðissviði 

eigi að vera ópersónugreinanlegar þá skorti mjög á að tryggt sé nægilega, með 

ákvæðum settra laga, að þessu yfirlýsta markmiði verði náð. Vegna þeirra skyldna sem 

1. mgr. 71. gr. stjórnarskrárinnar leggi á löggjafann geti ýmiss konar eftirlit með gerð 

og starfrækslu gagnagrunnsins ekki komið hér í staðinn, án þess að við ákveðnar 

lögmæltar viðmiðanir sé að styðjast. Að þessu athuguðu yrði að gættum meginreglum 

                                                 
1
 Hér eftir stjskr. 

2
 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, athugasemdir við 9. gr. 

3
 Sama heimild.  
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íslenskra laga um þagnarvernd einkalífs að viðurkenna rétt R í þessu efni og voru 

dómkröfur hennar því teknar til greina. 

Og einnig með:   

Hrd. 25. febrúar 1999 í máli nr. 252/1998 (Einkamálaefni sjúklings). I var ákærður 

fyrir hlutdeild í broti gegn 230. gr. alm. hgl. með því að hafa í samvinnu við lækninn E 

skráð og birt frásögn E af einkamálefnum fyrrum sjúklings hans. I var sakfelldur og 

dæmdur til greiðslu sektar, enda var talið, m.a. með vísan til þeirra hagsmuna sem í 

húfi voru, að sakfellingin væri samrýmanleg ákvæðum stjórnarskrár og alþjóðlegra 

mannrétttindasáttmála um tjáningarfrelsi.  

Með 71. gr. er ekki eingöngu horft til þess að einkalíf skuli njóta verndar frá 

stjórnvöldum heldur til verndar einstaklinga innbyrðis og frá lögaðilum. Í skýringum með 9. 

gr. laga nr. 97/1995 er á það bent að með ýmsum breytingum sem gerðar voru á lögum um 

meðferð og skráningu persónuupplýsinga nr. 121/1989 hafi verið brugðist við þeirri þörf.
4
 

Lögin voru forveri gildandi persónuverndarlaga nr. 77/2000. 

2.2 Mannaréttindasáttmálar á sviði persónuverndar 

Árið 1994 var Mannréttindasáttmáli Evrópu (MSE)
5
 lögfestur hér á landi í heild sinni, sbr. 1. 

gr. laga nr. 62/1994, um mannréttindasáttmála Evrópu. Í 8. gr. sáttmálans er að finna ákvæði 

um rétt manna til friðhelgi, einkalífs, fjölskyldu og bréfaskipta. Samskonar ákvæði er að finna 

í 17. gr. Alþjóðasamnings um borgarleg og stjórnmálaleg réttindi
6
 sem og í 12. gr. 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Gildissvið 8. gr. MSE er afar víðtækt og hefur 

inntak greinarinnar vaxið undanfarna áratugi í meðförum Mannréttindadómstóls Evrópu og á 

það við um þau réttindi sem 8. gr. verndar og einnig þá skyldu sem hún leggur á aðildarríkin.
7
  

Þörfin fyrir vernd á friðhelgi einkalífs hefur aukist verulega á síðustu áratugum vegna 

síaukinnar tæknivæðingar þar sem öflun og skráning persónuupplýsinga af hálfu stjórnvalda 

og einkaaðila hefur vaxið verulega fyrir tilstilli tölvutækni. Evrópuríkin hafa brugðist við 

þessu sérstaklega og hafa komið á umfangsmikilli samvinnu og lagasamræmi á sviði friðhelgi 

einkalífs. Í samningi Evrópuráðsins um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu 

persónuupplýsinga
8
 frá 28. janúar 1981 er tilgangurinn sá að tryggja einstaklingum virðingu 

fyrir réttindum þeirra og grundvallarfrelsi, sérstaklega rétti þeirra til einkalífs hvað varðar 

                                                 
4
 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 – 297. mál, athugasemdir við 9. gr. 

5
 Samningur um verndun mannréttinda og mannfrelsis (samþykktur 4. nóvember 1950, tók gildi 3. september 

1953) Stjtíð. A, 11/1954; Stjtíð. C, 58/1958, 17/1967, 39/1991, 19/1995, 20/1995, 23/1998.  
6
 Alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (samþykktur 16. desember 1966, tók gildi 23. mars 

1976) Stjtíð. C, 10/1979 og 28/1993 og lög nr. 62/1994. 
7
 Björg Thorarensen, Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar 287. 

8
 Samningur Evrópuráðsins um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga (samþykktur 28. 

janúar 1981, tók gildi ) Stjtíð. C, 5/1991. 
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vélræna vinnslu persónuupplýsinga um þá eða svokölluð persónuupplýsingavernd.
9
 Ísland 

fullgilti samninginn 25. mars. 1991. Hann hefur því þjóðréttarlega skuldbindingu fyrir Ísland. 

   

2.3 Persónuverndarlögin  

Það er vísindasiðanefnd og Persónuvernd sem þurfa að samþykkja vísindarannsókn, og með 

tilkomu laga nr. 44/2014 hefur það fyrst verið lagt fyrir vísindasiðanefnd að samþykkja 

rannsókn áður en Persónuvernd samþykkir en var þetta ein af mörgum breytingum sem gerðar 

voru í lögum nr. 44/2014. Aðkoma Persónuverndar er þó enn til staðar og fer umsókn til 

hennar eftir að vísindasiðanefnd hefur samþykkt rannsóknin. Verður nú fjallað um 

Persónuvernd og persónuverndarlögin hvað varðar vísindarannsóknir. Jafnframt verða reifaðir 

úrskurðir Persónuverndar til frekari skýringa á einstaka greinum eða hugtökum eins og á við.  

Fyrstu lögin sem sett voru hér á landi til að verja menn gegn skipulagðri skráningu á 

lífsháttum og högum voru lög nr. 63/1981, um skráningu á upplýsingum er varða 

einkamálaefni. Síðar voru sett lög nr. 39/1985, um kerfisbundna skráningu á upplýsingum og 

síðar voru sett lög nr. 121/1989, um skráningu og meðferð persónuupplýsinga. Árið 2001 viku 

svo lög 121/1989 fyrir gildandi lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 

77/2000.
10

 Með þeim var ákvæði tilskipunar 95/46/EB
11

 lögleidd. Til stendur að setja 

reglugerð af hálfu Evrópuþingsins og ráðsins með nýju reglugerðinni er tilgangurinn að mæta 

aukinni internetvæðingu í heiminum. Það standa því til breytingar á persónuverndarlögunum í 

nákominni framtíð.
12

 

 

2.4 Markmið, gildissvið og skilgreiningar sem eru í persónuverndarlögunum. 

Í 1. gr. persónuverndarlaganna er að finna markmið laganna og er það að stuðla að því að 

persónuupplýsingar séu í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um persónuvernd og 

friðhelgi einkalífs, tryggja áreiðanleika og gæði slíkra upplýsinga sem og að tryggja frjálst 

flæði innri markaðar Evrópska efnahagssvæðis. Með setningu persónuverndarlaganna var 

Persónuvernd komið á fót til að annast eftirlit með framkvæmd laganna. Samkvæmt 36. gr. 

persónuverndarlaganna er Persónuvernd sjálfstæð stofnun með sérstaka stjórn. Eitt af 

                                                 
9
 Björg Thorarensen, Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar 293. 

10
 Hér eftir persónuverndarlögin. 

11
 Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við 

vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga. 
12

 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data 

Protection Regulation). 
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hlutverkum Persónuverndar er að úrskurða í ágreiningsmálum sem kunna að koma upp um 

vinnslu persónuupplýsinga.  

 

2.5 Hvað eru persónuupplýsingar? 

Í 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. persónuverndarlaganna er skilgreining á því hvað eru 

persónuupplýsingar. Með hugtakinu er átt við sérhverjar persónugreindar eða 

persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða eða með öðrum orðum þær upplýsingar sem 

hægt er, beint eða óbeint, að rekja til tiltekins einstaklings. Með orðinu sérhverjar er átt við að 

túlka eigi hugtakið persónuupplýsingar rúmt.
13

 Innan hugtaksins geta m.a. verið heimilisföng, 

myndir, lífsýni, fingraför og kennitölur.
14

 Skilgreininguna er að finna í a-lið 2. gr. tilskipunar 

95/46/EB. Í 26. lið formálsorða hennar segir:  

Meginreglan um vernd skulu gilda um allar persónuupplýsingar eða 

persónugreinanlegar upplýsingar um einstaklinga. Til að ákveða hvort hægt sé að 

tengja upplýsingar við einstakling skal tekið mið af öllum aðferðum sem eðlilegt er 

hugsa sér að ábyrgðaraðili eða annar aðili beiti til að bera kennsl á viðkomandi 

einstakling. Meginreglur um vernd skulu ekki gilda um upplýsingar sem hafa verið 

aftengdar persónuauðkennum þannig að ekki er lengur unnt að persónugreina 

upplýsingar um hina skráðu. Siðareglur, í skilningi 27. gr., geta verið hentugt tæki til 

að leiðbeina um hvernig megi aftengja upplýsingar persónuauðkennum og geyma þær 

í því formi að ekki sé lengur unnt að persónugreina upplýsingar um hina skráðu. 

Persónuupplýsingum eru skipt í tvo flokka, almennar persónuupplýsingar og viðkvæmar 

persónuupplýsingar. Í 8. tölul. 2. gr. persónuverndarlaganna er settur ákveðin rammi utan um 

hvað teljast vera viðkvæmar upplýsingar og vegna þeirra afmörkunar má gagnálykta að það 

sem fellur ekki innan þess ramma séu almennar persónuupplýsingar.
15

  

2.6 Persónugreinanlegar upplýsingar. 

Persónuupplýsingar geta annað hvort verið persónugreinanlegar eða persónugreindar. Þegar 

talað er um persónugreindar upplýsingar á það við upplýsingar sem eru merktar með nafni, 

kennitölu eða öðrum auðkennum. Með persónugreinanlegar er átt við að hægt er að rekja þær 

til hins skráða þótt að þær séu ekki endilega merktar sem slíkar. Undir hugtakið falla ekki 

ópersónugreinanlegar upplýsingar (e. rendered anonymous), þ.e. persónuupplýsingar sem hafa 

verið gerðar með öllu ógreinanlegar.
16

 Með því er átt við að búið er að aftengja 

persónuauðkenni þannig að ekki er hægt rekja þær til baka. Viðmið við rekjanleika er miðað 

                                                 
13

 Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög skýringarrit (Fons juris 2015) 43. 
14

 Ingvi Snær Einarsson, „Sérstök skilyrði fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, skv. 1. mgr. 9. gr. laga 

nr. 77/2000“ (2005) 58 Úlfljótur 41, 45. 
15

 Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög skýringarrit (Fons juris 2015) 44. 
16

 Sama heimild. 
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við hvaða aðferðum ábyrgðaraðili eða annar geti beitt til þess að bera kennsl á viðkomandi 

einstakling, sbr. 26. tölul. formálsorða tilskipunar 95/46/EB. Dulkóðaðar upplýsingar sem 

hægt er að afkóða með þeim fyrirvara hér að ofan teljast því til persónuupplýsinga í skilningi 

laganna.
17

 

Í máli Persónuverndar nr. 2010/1046 lét fjármálaráðuneytið gera könnun meðal 

ríkisstarfsmanna. Samkvæmt fyrirmælum áttu svör þeirra að vera órekjanleg. Við nánari 

athugun kom í ljós að til var skrá yfir svarendur og svör þeirra birtust sem númer sem hakað 

var við. Persónuvernd taldi að um persónuupplýsingar væri að ræða.  

 Í áliti 29. gr. starfshópsins
18

 nr. 4/2007 er fjallað m.a. um dulkóðaðar upplýsingar. Þar 

kemur fram að sé það í raun útilokað að fá aðgang að greiningarlykli og afkóða upplýsingar, 

eigi almennt ekki að telja þær til persónuupplýsinga.  

 

2.7 Hugtakið viðkvæmar persónuupplýsingar. 

Skilgreiningu á hvað eru viðkvæmar persónuupplýsingar er að finna í 8. tölul. 2. gr. 

persónuverndarlaganna og eru þær taldar upp í a. – e. lið. Í c-lið greinarinnar er talað um 

viðkvæmar upplýsingar um heilsuhagi, þar á meðal erfðaeiginleika, lyfja-, áfengis- og 

vímuefnanotkun. Í 1. mgr. 8. gr. tilskipunar 96/46/EB er aðeins talað um upplýsingar um 

heilsuhagi en það hefur sömu merkingu. Með upplýsingum um heilsuhagi er átt við 

upplýsingar um heilsu hinn skráða í fortíð eins og með sjúkraskrá eða dánarmeinaskrá og 

hvernig möguleg heilsa hins skráða verður í framtíðinni eins og á grundvelli 

arfgerðagreiningar. Því er ekki gerður greinarmunur á gömlum og nýjum upplýsingum.
19

 

Upplýsingar um arfgerð sem unnar hafa verið upp úr lífsýnum teljast til viðkvæmra 

persónuupplýsinga en ekki lífsýnið sjálft. Í máli Persónuverndar nr. 2012/303, lagði 

lífsýnasafn fram fyrirspurn til Persónuverndar hvort þeim væri heimilt að svara fyrirspurnum 

um tilvist lífsýna á safninu. Í svari Persónuverndar sagði að upplýsingar um lífsýni á 

lífsýnasöfnum teljist ekki til viðkvæmra persónuupplýsinga því að slíkar upplýsingar bera 

ekki með sér heilsufar. Jafnframt er hverjum og einum heimilt að fá upplýsingar um sig, sbr. 

13. gr. reglugerðar nr. 1146/2010, um vörslu og nýtingu lífsýna í lífsýnasöfnum. 

                                                 
17

 Páll Hreinsson, 8. 
18

 Með 29. gr. tilskipunar 95/46/EB var komið á fót starfshópi sem hefur það hlutverk að vernda einstaklinga við 

vinnslu persónuupplýsinga. Starfshópurinn ber nafnið 29. gr. starfshópurinn (e. The Article 29 Working Party) 

og starfar sjálfstætt. Starfshópurinn gefur reglulega út álit um túlkun tilskipunar og stuðlar að samræmdri túlkun 

á lykilhugtökum. 
19

 Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög skýringarrit (Fons juris 2015) 136.  
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2.8 Vísindasiðanefnd 

2.8.1 Almennt 

Vísindasiðanefnd var fyrst skipuð með stoð í lögum nr. 74/1997, um réttindi sjúklinga. Nánari 

fyrirmæli um verkefni og skipan var að finna í reglugerð nr. 449/1997, um vísindarannsóknir 

á heilbrigðissviði. Fyrstu ár vísindasiðanefndar voru talsvert gagnrýnd í greininni Ný 

reglugerð um vísindasiðanefnd sem birtist í Læknablaðinu árið 1999. Fram kemur í greininni 

að töluverð umræða hafi myndast eftir að ný reglugerð var sett árið 1999 um 

vísindasiðanefnd. Við setningu reglugerðarinnar var þágildandi vísindasiðanefnd leyst frá 

störfum. Var breytingin m.a sú að í eldri reglugerðinni skipaði ráðherra formann án 

tilnefningar en hinu ýmsu fagaðilar einn mann. Í nýju reglugerðinni nr. 552/1999, um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði voru allir nema einn nefndarmaður skipaðir af ráðherrum 

og sá eini var skipaður af landlækni. Má lesa úr gagnrýninni á þann veg að um pólitískar 

skipanir væri að ræða og því til stuðnings var vísað í norræna framkvæmd þar sem skipan var 

ekki nær eingöngu í höndum ráðherra.
 20

 

  

2.8.2 Skipan vísindasiðanefndar 

Í 9. gr. laga nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði
21

 er hægt að sjá hvernig 

skipan vísindasiðanefndar er háttað í núverandi umhverfi. Er það hlutverk ráðherra að skipa 

sjö manna vísindasiðanefnd til fjögurra ára í senn til að fjalla um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði. Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu þess ráðherra sem fer með 

vísindamál, einn eftir tilnefningu þess ráðherra sem fer með mannréttindamál, einn eftir 

tilnefningu landlæknis, einn eftir tilnefningu læknadeildar Háskóla Íslands og einn eftir 

tilnefningu Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Tveir skulu skipaðir af ráðherra án 

tilnefningar. Við valið skal þess gætt að innan nefndarinnar séu aðilar með sérþekkingu á 

sviði aðferðafræði heilbrigðisvísinda, siðfræði, lögfræði og persónuverndar. Hefur skipan í 

vísindasiðanefnd verið gagnrýnd eins áður segir en það hefur þó verið dregið úr valdi 

ráðherranna frá tíð reglugerðar nr. 552/1999 og nr. 286/2008, sem leysti af hólmi reglugerðina 

frá 1999. Þrátt fyrir það skipa ráðherrar enn meirihluta nefndarinnar. 

 

                                                 
20

 ,„Ný reglugerð um vísindasiðanefnd“ Læknablaðið 1999 85, 717, 717-720. 
21

 Hér eftir vísindarannsóknalögin. 
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2.8.3 Hlutverk vísindasiðanefndar 

Hlutverki vísindasiðanefndar í dag er lýst í vísindarannsóknalögunum. Í 10. gr. 

vísindarannsóknalaganna kemur fram að vísindasiðanefnd á að tryggja að vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði samrýmist vísindalegum og siðfræðilegum sjónarmiðum. Ef upp kemur vafi á 

því hvort um vísindarannsókn á heilbrigðissviði er að ræða er það hlutverk vísindasiðanefndar 

að skera úr um það. Vísindasiðanefnd skal einnig meta samstarfsverkefni, fjölþjóðlegar 

rannsóknir, klínískar lyfjarannsóknir sem og aðrar áætlanir um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði ef það fellur ekki undir verksvið siðanefnda heilbrigðisrannsókna samkvæmt 

11. gr. laganna. Vísindasiðanefnd hefur jafnframt það hlutverk taka þátt í almennri og 

fræðilegri umræðu á vettvangi lífsiðfræði og veita ráðgjöf og birta leiðbeinandi álit um 

viðfangsefni á verksviði nefndarinnar. Um nánari verkefni vísindasiðanefndar er kveðið á um 

með reglugerð og m.a. um heimild nefndarinnar til að setja sér starfsreglur. Samkvæmt 11. gr. 

laganna er ráðherra heimilt að setja á fót með reglugerð1) siðanefnd heilbrigðisrannsókna innan 

tiltekinnar heilbrigðisstofnunar að fenginni umsögn vísindasiðanefndar. Í reglugerðinni skal 

m.a. kveðið á um skipan og verkefni siðanefndar heilbrigðisrannsókna. Slík nefnd metur 

einungis vísindarannsóknir sem unnar eru innan eigin stofnunar eða í samstarfi við tengdar 

menntastofnanir. Samkvæmt heimasíðu vísindasiðanefndar hefur hvorki verið sett reglugerð 

né starfsreglur um vísindasiðanefnd. Þar kemur og fram að siðanefndir starfi við Landspítala 

og Sjúkrahúsið á Akureyri.
22

  

Samkvæmt 12. gr. vísindarannsóknalaganna er óheimilt að hefja vísindarannsókn á 

heilbrigðissviði nema vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna hafi veitt leyfi 

fyrir rannsókninni.  

Er það hlutverk vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna að meta 

rannsóknaráætlun vísindarannsóknar út frá sjónarmiðum vísinda, siðfræði og mannréttinda. 

Vísindasiðanefnd og siðanefndir heilbrigðisrannsókna hafa heimild til að binda leyfið fyrir 

rannsókn ákveðnum skilyrðum. Einnig er óheimilt að gera breytingar á eðli eða umfangi 

vísindarannsóknar eða aðrar meiri háttar breytingar nema með áður fengnu leyfi 

vísindasiðanefndar eða þeirrar siðanefndar heilbrigðisrannsókna sem samþykkti upphaflega 

rannsóknaráætlun. Vísindasiðanefnd er heimilt að ákveða að minniháttar breytingar á 

vísindarannsókn séu einungis tilkynningarskyldar til vísindasiðanefndar eða siðanefndar 

heilbrigðisrannsókna samkvæmt reglum sem vísindasiðanefnd setur, sbr. 3. mgr. 12. gr. 

laganna.  

                                                 
22

 vsn.is skoðað 20. apríl 2016. 



9 
 

Í athugasemdum við 12. gr., í frumvarpinu sem varð að vísindarannsóknalögunum, 

kemur fram að horft var til 15. gr. Oviedo-sáttmálans um mannréttindi og líflæknisfræði og 4. 

gr. viðbótarbókunar við sáttmálann um rannsóknir á sviði líflæknisfræði. Í þeim er að finna 

reglu um að frjálst er að stunda vísindarannsóknir með þeim fyrirvörum sem þar eru 

tilgreindir sem og þeim ákvæðum laga sem lúta að vernd mannréttinda sem eiga við.
23

 

Jafnframt segir að meginreglan um frelsi til að gera vísindarannsóknir sé takmörkuð m.a. við 

1. mgr. 12. gr. vísindarannsóknalaganna, þar sem skilyrði fyrir vísindarannsókn á 

heilbrigðissviði er leyfi vísindasiðanefndar eða siðanefna heilbrigðisrannsókna eins og hefur 

komið fram. Hvað varðar þær reglur sem vísindasiðanefnd eða siðanefnd 

heilbrigðisrannsókna getur sett vegna breytinga á rannsóknaráætlun er gert ráð fyrir að þær 

reglur verði birtar í Stjórnartíðindum.  

Samkvæmt 13. gr. vísindarannsóknalaganna skulu vísindasiðanefnd og siðanefndir 

heilbrigðisrannsókna senda Persónuvernd yfirlit yfir umsóknir um leyfi til vísindarannsókna 

og skal það gert eins fljótt og hægt er. Í yfirliti eiga að koma fram tilgreindir umsækjendur og 

lýsing á þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem fara mun fram í viðkomandi rannsókn. Að því 

loknu ákveður Persónuvernd hvort hún taki málið til frekari meðferðar. Persónuvernd gefur 

m.a. út fyrirmæli um öryggisráðstafanir um meðferð persónuupplýsinga. Telji Persónuvernd 

að meðferð persónuupplýsinga brjóti í bága við lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga verður ekki gefið út leyfi fyrir rannsókninni. 

 

2.8.4 Vegvísir um vísindasiðanefndir 

Evrópuráðið
24

 hefur gefið út vegvísi fyrir siðanefndir í rannsóknum.
25

 Um er að ræða 

leiðbeiningar Evrópuráðsins fyrir þá aðila sem eiga sæti í siðanefndum sem fjalla um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og var unnin af vinnuhóp á vegum Stjórnarnefndar 

Evrópuráðsins í lífsiðfræði. Um er að ræða ítarlegar reglur sem taka á flestum verkefnum sem 

siðanefndir taka fyrir. Hvað varðar skipan í siðanefndir segir í leiðbeiningum Evrópuráðsins 

að í sjálfstæðum og óháðum siðanefndum eiga að skipa sæti einstaklingar með ólíkan 

fræðibakgrunn. Hlutverk þeirra er að taka til skoðunar rannsóknaráætlanir þar sem fólk tekur 

                                                 
23

 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 190 – 159. mál, athugasemdir við 12. gr.  
24

 Evrópuráðið (e. Council of Europe) var stofnað í Strassborg árið 1949 í kjölfar voðaatburða síðari 

heimstyrjaldarinnar. Tilgangurinn var að standa vörð um mannréttindi, lýðræði, réttarríkið, evrópska samkennd 

og að styrkja lýðræðislega stjórnarhætti. Á grunni þessara markmiða kemur Evrópuráðið víða við og tekur á 

mannréttindamálum, umhverfismálum, mennta- og menningarmálum og félagsmálum einnig samvinnu á sviði 

löggjafar og er þetta ekki tæmandi talið. Helstu stofnanir Evrópuráðsins eru Evrópuráðsþingið, Ráðherranefnd 

Evrópuráðsins og Mannréttindadómstóll Evrópu.; Utanríkisráðuneytið.  
25

 Evrópuráðið, stjórnarnefnd í lífsiðfræði (CDBI) vegvísir fyrir siðanefndir í rannsóknum, formlega samþykktur 

af stjórnarnefnd Evrópuráðsins í desember 2010. (óopinber þýðing). 
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þátt með það markmið að tryggja sérstaklega að reisn, mannréttindi, öryggi og vellíðan þeirra 

sem taka þátt sé gætt og virt.
26

 Þrátt fyrir að það eigi samkvæmt leiðarvísi að skipa 

einstaklinga í siðanefndir með ólíkan bakgrunn er þarft að hafa í huga að meðlimir 

nefndarinnar búi saman að hæfilegri samsetningu vísindalegrar, heimspekilegrar, 

lögfræðilegrar og siðferðilegri sérþekkingar. Það er einnig talað um að almenn skoðun sem 

byggir á almennum viðhorfum og endurspeglar almannaviðhorf eigi að vera í nefndinni. Ekki 

eigi að vera valdastigi innan hópsins heldur eigi allir að vera jafn réttháir hvort sem um 

sérfræðing eða leikmann sé að ræða.
27

  

Það er bent á að það gæti kallað á félagslega ögrun í samfélögum hvað varðar jafnræði 

í slíkum nefndum, þ.e. í samfélögum þar sem hefð er fyrir virðingu fyrir valdboði og 

félagslegri stigskiptingu valds.
28

 Af þessu má ráða að jafnræði eigi að ríkja innan siðanefndar. 

Einnig er það lykilatriði að siðanefndir starfi óháð rannsakendum og bakhjörlum og að þær 

séu einnig óháðar stofnunum og áhrifavöldum þeirra. Í ljósi þessa mætti hafa meira gagnsæi 

við skipan vísindasiðanefndar samkvæmt vísindarannsóknalögunum og fá ítarlegri reglur um 

skipan ráðherra í nefndina. Ekki er hægt að finna neinar aðrar reglur um það en þá sem er að 

finna í 9. gr. laganna. 

Á heimasíðu vísindasiðanefndar er að finna ýmsar upplýsingar eins og ársskýrslur frá 

árinu 2005 og síðar og hvaða verkefni hafa verið samþykkt á árinu 2009.
29

 Jafnframt er þar að 

finna tilgreint hlutverk vísindasiðanefndar, þ.e. að meta vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 

og á vísindasiðanefnd að tryggja að þær samrýmist vísindalegum og siðfræðilegum 

sjónarmiðum og er listað upp hlutverk vísindasiðanefndar eins og það kemur fram í lögum nr. 

44/2014. 

Eins og hefur áður komið fram hefur ekki verið gefin út reglugerð um þau verkefni 

sem vísindasiðanefnd á að sinna. Í því samhengi má nefna að það var einn þáttur af 

gagnrýninni frá árinu 1999 að skortur væri á starfsreglum fyrir vísindasiðanefnd. Í þessu 

samhengi má nefna leiðbeiningarreglur Evrópuráðsins
30

 hvað varðar starfsreglur en þar segir 

að reglurnar séu jafnan samdar af siðanefndinni sjálfri. Jafnframt eigi að koma fram í 

starfsreglunum á hvaða hátt siðanefndin muni starfa og skal nefndin starfa með skilvirkum og 

                                                 
26

 Sama heimild 14.  
27

 Það sem er átt við með leikmönnum er að þeir búi ekki yfir sérþekkingu á vísindarannsóknum á 

heilbrigðissviði, læknisfræði og heldur ekki umönnunarfræðum. Þeir eiga að halda uppi almennum sjónarmiðum 

og afstöðu sjúklinga; sama heimild 19. 
28

 Evrópuráðið, stjórnarnefnd í lífsiðfræði (CDBI) vegvísir fyrir siðanefndir í rannsóknum, formlega samþykktur 

af stjórnarnefnd Evrópuráðsins í desember 2010. (óopinber þýðing) 19.  
29

 www.vsn.is 
30

 Evrópuráðið, stjórnarnefnd í lífsiðfræði (CDBI) vegvísir fyrir siðanefndir í rannsóknum, formlega samþykktur 

af stjórnarnefnd Evrópuráðsins í desember 2010. (óopinber þýðing) 23. 
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gagnsæjum hætti. Starfsreglurnar á að birta opinberlega rétt eins og um lög eða reglugerðir 

væri að ræða.  

 

2.9 Evrópuráðið um lífsýnasöfn (e. Biobanks for Europe, A Challenge for Governance) 

Í skýrslu Evrópuráðsins um lífsýnasöfn er viðamikil umfjöllun um lífsýnasöfn. Lykilatriði 

skýrslunnar varða vernd persónuupplýsinga. Alþjóðareglur um líftækni (e. biomedical) eru 

byggðar á tilmælum, reglum og er Oviedo-sáttmálinn nefndur í dæmaskyni. Það er hins vegar 

svo að regluverkið í Evrópu er misjafnt hvað varðar lífsýnasöfn því það er engin ein sérstök 

bindandi reglugerð (e. binding instrument) um lífsýnasöfn. Það hefur því valdið áhyggjum að 

menn séu að starfa með ólögmætum hætti á milli landamæra og deila upplýsingum til landa 

þar sem regluverkið er brothættara. Áhyggjurnar snúa líka að því að reglur og gildi siðanefnda 

séu misjöfn á milli landa. Þetta getur haft áhrif fyrir rannsakendur sem vilja vinna í víðu 

alþjóðasamstarfi þar sem menn deila m.a. lífsýnum og upplýsingum á milli landa.
31

 

 

  

                                                 
31

 Biobanks for Europe A Challenge for governance. 
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3. Lífsýnasöfn 

3.1 Almennt 

Árið 2001 tóku gildi lög um lífsýnasöfn
32

 nr. 110/2000,
33

 og er markmið laganna að heimila 

söfnun, vörslu, meðferð og nýtingu lífsýna úr mönnum og að það sé gert með þeim hætti að 

persónuvernd sé tryggð. Jafnframt að nýting lífsýna þjóni vísindalegum og læknisfræðilegum 

tilgangi og stuðli að almannaheill. Engu að síður skulu hagsmunir einstaklinga
34

 sem eiga eða 

hafa lífsýni á lífsýnasöfnunum að fara framar hagsmunum vísinda og samfélagsins. Við 

gildistöku laganna voru þegar til nokkur söfn lífsýna sem höfðu verði byggð upp með áratuga 

vinnu heilbrigðisstarfsmanna. Lífsýnasöfn þessi voru talin verðmæt og höfðu skapað grunn að 

sívaxandi vísindasamfélagi á Íslandi sem og vaxandi áhuga erlendis frá. Því var talið 

nauðsynlegt að skapa heildstæða löggjöf um lífsýnasöfn. Vinnuhópurinn sem vann 

frumvarpið
35

 sem varð að lífsýnalögunum tók það fram að sérstaklega væri litið til Oviedo-

sáttmálans.
36

  

Í dag eru skráð 8 lífsýnasöfn á vef embættis landlæknis.
37

 Eru þau skráð hjá Landlækni 

samkvæmt 14. gr. reglugerðar um vörslu og nýtingu lífsýna í lífsýnasöfnum nr. 1146/2010. 

Ber að hafa skrána aðgengilega fyrir almenning á vef embættis landlæknis. Lífsýnasöfnin eru 

eftirfarandi: 

 Lífsýnasafn meinafræðideildar Landspítala. 

 Lífsýnasafn LLR - Lífsýnasafn Landspítala innan rannsóknarsviðs tengt 

blóðmeinafræði-, erfða- og sameindalæknisfræði-, klínískri lífefnafræði- og 

ónæmisfræðideild.  

 Lífsýnasafn LLSV - Lífsýnasafn Landspítala á sýkla- og veirufræðideild.  

 Lífsýnasafn Frumurannsóknarstofu Krabbameinsfélags Íslands. 

 Lífsýnasafn rannsóknaverkefna Hjartaverndar. 

 Lífsýnasafn Íslenskrar erfðagreiningar. 

 Lífsýnasafn Urðar, Verðandi, Skuldar.  

 Lífsýnasafn Vefjarannsóknarstofunnar (LVÁ).  

                                                 
32

 Upphaflegt heiti laganna var lög um lífsýnasöfn en með breytingarlögum nr. 45/2014 var því breytt í lög nr. 

110/2000 um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga. 
33

 Hér eftir nefnd lífsýnalög. 
34

 Er einnig nefndur lífsýnisgjafi í 12. töul. 1 .mgr. 3. gr. lífsýnalaganna 
35

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 835 – 534. mál, almennar athugasemdir við lagafrumvarpið. 
36

Samningur um vernd mannréttinda og mannlegrar reisnar með hliðsjón af starfsemi á sviði líffræði og 

læknisfræði og er kallaður í daglegu tali Oviedo-sáttmálinn, var undirbúinn af stýrinefnd Evrópuráðsins um 

lífsiðfræði og hefur verið fullgiltur af Íslandi frá 12. október 2004. 
37

 http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/notendur-heilbrigdisthjonustu/lifsynasofn/skoðað 11. apríl 2016. 

http://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/notendur-heilbrigdisthjonustu/lifsynasofn/skoðað%2011
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3.2 Eignaréttur, samþykki og persónuvernd í lífsýnalögunum 

Helstu álitaefni sem komu upp við gerð lífsýnalaganna voru mál sem vörðuðu eignarétt, 

samþykki og persónuvernd. Við setningu laganna var ákveðið vegna sérstaks eðlis lífsýna og 

með það í huga hvernig lífsýnasöfn voru stofnuð að lífsýni hvorki geti né megi lúta lögmálum 

eignaréttar í venjulegum skilningi þess. Varð niðurstaðan sú að leyfishafi lífsýnasafna telst 

ekki eigandi lífsýna og þar af leiðandi getur leyfishafinn hvorki selt þau né veðsett, en honum 

er heimilt að taka gjald vegna öflunar, vörslu og aðgangs að sýnum. Leyfishafi hefur því í 

raun ákveðinn umráða- og ráðstöfunarrétt yfir lífsýnunum.
38

  

Grundvallarskilyrði lífsýnasafna er að fyrir liggi samþykki lífsýnagjafans. Samþykkið 

getur annaðhvort verið ætlað, upplýst eða óþvingað samþykki. Einstaklingum á að vera 

tryggður sá réttur að geta dregið samþykki sitt til baka og ef svo er skal lífsýninu sem er í 

vörslu vera eytt. Lífsýni sem tekið var vegna þjónusturannsókna verður hins vegar ekki eytt 

heldur geymt til notkunar í þágu einstaklingsins og er óheimilt að nota það í 

vísindarannsóknum nema með leyfi lífsýnisgjafans.
39

 Nánar verður fjallað um þjónustusýni 

annars vegar og vísindasýni hins vegar í þessum kafla. 

Við gerð laganna var horft til þeirrar áhættu sem er fólginn í hugsanlegri misnotkun á 

upplýsingum eða niðurstöðum rannsókna á lífsýnum. Má m.a. finna umfjöllun um mögulega 

áhættu í grein eftir fyrrverandi sóttvarnarlækni dr. Harald Briem frá svipuðum tíma. Þar tekur 

hann fram að ekki séu dæmi um misnotkun á heilsufarsupplýsingum hér á landi en það hafi 

vissulega gerst erlendis. Verstu dæmi misnotkunar af því tagi hefðu verið þegar Þriðja ríkið 

stundaði glæpi gegn mannkyninu kerfisbundið á síðustu öld. Einnig nefnir hann dæmi frá 

Bandaríkjunum þar sem upplýsingar úr sjúkraskrá voru nýttar til fjárkúgunar.
40

 Var þetta m.a. 

til þess að lögð var rík áheyrsla á að tryggja öryggi persónuupplýsinga í lífsýnsöfnum.
41

  

Leitast var við að tryggja vernd heilsufarsupplýsinga með setningu laga um 

heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990, læknalaga nr. 53/1988, laga um skráningu og meðferð 

persónuupplýsinga, nr. 121/1989, og laga um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. Eiga þau öll nema 

þau síðastnefndu það sammerkt að hafa verið felld úr gildi þegar þetta er skrifað. Það merkir 

ekki að öryggi einstaklinga hafi minnkað heldur að ný lög hafi einfaldlega verið sett og leyst 

hin eldri af hólmi. Má þar nefna lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, sem felldu úr gildi 

eldri lög 97/1990, lög um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012, sem felldu úr gildi læknalög nr. 

                                                 
38

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 835 – 534. mál, almennar athugasemdir við lagafrumvarpið. 
39

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 835 – 534. mál, almennar athugasemdir við lagafrumvarpið. 
40

 Haraldur Briem, „Vernd persónuupplýsinga í heilsufarsgögnum“ (1997) 50 Úlfljótur 491, 495. 
41

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 835 – 534. mál, almennar athugasemdir við lagafrumvarpið. 
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53/1988, og persónuverndarlög nr. 77/2000 sem tóku við af lögum um persónuupplýsingar nr. 

121/1989. Jafnframt er vert að benda á lög nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði þar sem fjallað er um reglur sem gilda um vísindarannsóknir og er farið yfir 

þau lög sérstaklega í 3. kafla. 

 

3.3 Hvað er lífsýni? 

Áður en lengra er haldið er eðlilegt að velta því fyrir sér hvað er lífsýni. Samkvæmt 

lögfræðiorðabók er lífsýni efni úr mönnum, lifandi eða látnum, sem getur veitt um þá 

líffræðilegar upplýsingar.
42

 Lögfræðilega skilgreiningu á því hvað er lífsýni er að finna í 1. 

tölul. 1.mgr. 3. gr. lífsýnalaganna. Samkvæmt henni er það lífrænt efni úr mönnum, lifandi 

eða látnum, sem getur veitt um þá líffræðilegar upplýsingar. Sömu skýringu er að finna í 

Lögfræðiorðabókinni en hún vísar gagngert í 1. tölul. 1. mgr. 1. gr. lífsýnalaganna. Í 

athugasemdum við 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. í því frumvarpi sem varð að lífsýnalögunum kemur 

fram að ákveðið var að hafa skilgreininguna eins rúma og unnt var til að hugtakið lífsýni næði 

yfir öll lífræn efni sem eru tekin eru úr mönnum.
43

 Lífsýni eru síðan flokkuð enn frekar í 

lögum um lífsýnasöfn og eru skilgreind eftir því hvort um er að ræða vísindasýni annars vegar 

og þjónustusýni hins vegar.  

 

3.4 Gildissvið lífsýnalaganna 

Í 2. gr. lífsýnalaganna er að finna upplýsingar um gildissvið laganna og eiga þau við um 

söfnun lífsýna, vörslu og meðferð þeirra sem og nýtingu og vistun í lífsýnasöfnum. Í 2. mgr. 

2. gr. laganna kemur fram að þau taka ekki til lífsýna sem eru fengin vegna tímabundinnar 

vörslu, sýna sem er safnað vegna þjónusturannsókna, meðferðar eða afmarkaðra 

vísindarannsókna. Slíkum lífsýnum er eytt við lok slíkra rannsókna. Þegar átt er við 

tímabundna vörslu getur það verið í allt að fimm ár. Hins vegar er að finna undantekningu á 

því í 2. málsl. 2. mgr. 2. gr. laganna og á hún við þegar vísindasiðanefnd veitir heimild til 

varðveislu í lengri tíma. Ef svo er skal varðveita sýnin til frambúðar á lífsýnasafni.  

Í athugasemdum við 2. gr. í því frumvarpi sem varð að lífsýnalögum segir að það sé 

oftast í höndum vísindasiðanefndar eða siðanefndar sjúkrastofnanna að taka ákvörðun um það 

hvort lífsýni verði eytt í lok rannsókna þegar veitt hefur verið heimild fyrir 

vísindarannsóknunum. Einnig kemur fram í frumvarpinu að það er yfirleitt í verkahring 

                                                 
42

 Páll Sigurðsson, „Lögfræðibók með skýringum“ (Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) bls. 252. 
43

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 835 – 534. mál, athugasemdir við 3. gr.  
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læknis að ákveða hvort lífsýni sem fengið er með þjónusturannsókn verði geymt og þá hversu 

lengi það væri gert og taki hann slíka ákvörðun með hagsmuni sjúklingsins í huga. Ef slík 

varðveisla stendur lengur yfir en í fimm ár skal varðveita sýnin á lífsýnasafni.  

Af þessu má ráða að ekki eru til nákvæmar reglur um hvaða þjónustusýni eru geymd á 

lífsýnasafni heldur er það háð ákvörðun viðkomandi læknis hvort slík sýni eru varðveitt á 

annað borð. Samkvæmt þessu eru öll lífsýni sem eru geymd lengur en fimm ár á lífsýnasafni 

varðveitt til frambúðar og er það óháð því hvaðan þau koma þ.e. hvort um sé að ræða 

þjónustusýni eða vísindasýni.  

 

3.5 Hvað reglur gilda um stofnun og rekstur lífsýnasafna 

Heimild til að stofna og starfrækja lífsýnasafn sem felur í sér m.a. söfnun, vörslu, meðferð og 

nýtingu lífsýna er háð leyfi frá ráðherra að fenginni umsögn landlæknis, vísindasiðanefndar 

og Persónuverndar samkvæmt 4. gr. lífsýnalaganna. Ekki þarf leyfi fyrir tímabundinni vörslu 

lífsýna vegna þjónusturannsókna og einstakra vísindaverkefna.
44

 Skilyrði fyrir starfsleyfi er að 

finna í 5. gr. laganna. Þar kemur fram að uppylla þurfi öll ákvæði laganna sem og þau 

stjórnvaldsfyrirmæli sem kunna að verða sett á grundvelli laganna. Lífsýnasafnið þarf að vera 

á Íslandi þannig að íslensk stjórnvöld geti sinnt fullnægjandi eftirliti með því. Markmiðið með 

starfrækslu safnsins þarf að vera skýrt, þ.e. hvort lífsýni sé safnað í tilgreindum vísindalegum 

og læknisfræðilegum tilgagni.
45

 Einnig þurfa upplýsingar um rekstragrundvöll að liggja fyrir.  

Samkvæmt 5. gr. lífsýnalaganna þarf umsækjandi að gera grein fyrir því hvernig 

aðstöðu til varðveislu er háttað og er það gert til þess að tryggja að lífsýni hvorki skemmist né 

glatist vegna ófullnægjandi aðstæðna í lífsýnasafninu. Leggja þarf fram starfsreglur 

lífsýnasafnsins og þurfa lífsýnasöfn að setja sér reglur um fyrirkomulag um erlent samstarf. 

Umsækjandi þarf að tilnefna safnstjóra og ábyrgðarmann. Til að tryggja hæfni 

ábyrgðarmannsins skal hann vera læknir að mennt og hafa stundað sjálfstæða rannsókna- og 

þróunarvinnu á sviði heilbrigðisþjónustu. Ef vísindasýni og þjónustusýni eru geymd á sama 

safni skulu þau vera skýrlega aðgreind og merkt. Að lokum þarf öryggismat og 

öryggisráðstafanir við söfnun og meðferð lífsýna að vera í samræmi við reglur 

Persónuverndar um öryggi persónuupplýsinga í lífsýnasöfnum. 

  

                                                 
44

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 835 – 534. mál, athugasemdir við 4. gr. 
45

 Sama heimild. 
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3.6 OECD-tilmæli um lífsýnasöfn 

Í OECD-tilmælunum um lífsýnasöfn og erfðafræðilegar upplýsingar er umfjöllun um stjórnun 

og eftirlit að finna í 3. kafla tilmælanna. Samkvæmt 3. A. gr., OECD-tilmælanna er gagnsæi 

og ábyrgð grundvallarregla við rekstur lífsýnasafna. Frekari skýringar er að finna í 3. C. gr., 

en þar koma fram þau tilmæli að lífsýnasöfn eigi að vera hönnuð með það í huga að réttindi 

og velferð þátttakenda séu ætíð framar rannsóknahagsmunum rekstraraðila og notenda 

lífsýnasafna.
46

 

 

3.7 Hvað er vísindasýni?  

Til enn frekari skýringa á lífsýnum þarf að skoða skilgreiningu á vísindasýnum og er hana að 

finna í 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. lífsýnalaganna. Með vísindasýnum er átt við lífsýni sem safnað 

er í vísindalegum tilgangi. Í athugasemdum við 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. í því frumvarpi sem 

varð að lífsýnalögum er vísað í þágildandi reglugerð um vísindarannsóknir á heilbrigðisviði 

nr. 552/1999. Í reglugerðinni er að finna skilgreiningu á vísindarannsóknum. Með 

vísindarannsóknum er átt við rannsóknir sem eru gerðar til að auka við þekkingu sem gerir 

það m.a. kleift að bæta heilsu og lækna sjúkdóma. Til þess að meta hvort svo sé, þ.e. hvort sé 

verið að bæta heilsu og lækna sjúkdóma þarf að liggja fyrir mat vísindasiðanefndar eða 

siðanefndar á vísindarannsókninni. Það þarf einnig að liggja fyrir að engin vísindaleg og/eða 

siðfræðileg sjónarmið mæli gegn framkvæmd rannsóknarinnar. Jafnframt skulu líffræðilegar 

rannsóknir á mönnum ekki leyfðar nema að undangengnu mati á hugsanlegri áhættu annars 

vegar og gagnsemi hins vegar. Við gerð matsins skulu hagsmunir einstaklings vega þyngra en 

hagsmunir vísinda eða samfélags. Vísindarannsóknin er óheimil nema hún hafi áður hlotið 

samþykki siðanefndar eða vísindasiðanefndar.  

Áður en vísindarannsókn fer fram þarf að leita fyrirfram með formlegum hætti eftir 

samþykki sjúklingsins fyrir þátttökunni. Áður en slíkt samþykki er veitt skal gefa honum 

ítarlegar upplýsingar um vísindarannsóknina, hvaða áhætta kunni að fylgja henni, 

hugsanlegan ávinning og í hverju þátttakan er fólgin. Upplýsingarnar skulu vera skýrar þannig 

að þátttakandi geti skilið þær. Að lokum þarf að upplýsa sjúkling um það að hann geti hafnað 

                                                 
46

 OECD er vettvangur þar sem ríkisstjórnir 30 lýðræðisríkja vinna saman að því að taka á efnahagslegum, 

félagslegum og umhverfislegum áskorunum hnattvæðingarinnar og er Íslandi eitt af þeim. OECD er einnig í 

fararbroddi í viðleitni til að skilja og hjálpa ríkisstjórnum að bregðast við ýmsum málum. Stofnunin veitir m.a. 

ráðleggingar þar sem stjórnvöld geta borið saman stefnur sínar og leitað svara við algengum vandamálum eins 

og þekkingu um góða starfshætti og vinna að því að samræma innlendar og alþjóðlegar stefnur. Má því nefna að 

OECD hefur gefið út tilmæli um lífsýnasöfn og erfðafræðilegar upplýsingar; Guidelines on Human Biobanks 

and Genetic Research Databases. 
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þátttöku í vísindarannsókn á hvaða tímapunkti rannsóknarinnar sem er. Reglugerð 552/1999 

var felld á brott með tilkomu reglugerðar nr. 286/2008 um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði sem hefur einnig verið felld á brott með reglugerð nr. 186/2014 um 

siðanefndir heilbrigðisrannsókna. Hins vegar hefur verið sett reglugerð nr. 1146/2010 um 

vörslu og nýtingu lífsýna í lífsýnasöfnum. Í henni er samhljóma skýring á því hvað er 

vísindarannsókn og í reglugerð nr. 552/1999.  

 

3.8 Hvað er þjónustusýni? 

Skilgreiningu á því hvað er þjónustusýni má finna í 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. lífsýnalaganna. Með 

þjónustusýnum er átt við lífsýni sem tekin eru vegna heilbrigðisþjónustu við einstaklinga. Í 

athugasemdum við 4. tölul. 1. mgr. 3. gr., í því frumvarpi sem varð að lifsýnalögunum er 

frekari skýringu að finna. Þar kemur fram að með þjónusturannsókn er átt við allar þær 

rannsóknir sem eru gerðar á notendum heilbrigðisþjónustu og á það jafnt við um þá sem 

leggjast inn á sjúkrahús og þá sem leita heilbrigðisþjónustu annars staðar. 

  

3.9 Munur á þjónustusýnum og vísindasýnum  

Segja má að helsti munurinn á vísindarannsókn og þjónusturannsókn sé sá að við 

vísindarannsókn er það vísindamaður sem leitar eftir samstarfi við einstaklinga en hins vegar 

er því oftast öfugt farið í þjónusturannsóknum, þ.e. að einstaklingurinn er sá sem leitar eftir 

þjónustu eða aðstoð.
47

  

Gerðar voru breytingar á lífsýnalögunum hvað varðar þjónustusýni með 

breytingarlögum nr. 48/2009. Í almennum athugasemdum með frumvarpinu, var lagt er til að 

persónugreinanleg lífsýni yrði skilgreind, því það þótti nauðsynlegt í tengslum við afturköllun 

ætlaðs samþykkis fyrir vistun sýnis í lífsýnasafni og vegna aðgangs að lífsýnum vegna 

vísindarannsókna. Lífsýni telst vera persónugreinanlegt ef unnt er að rekja það til 

einstaklingsins, beint eða óbeint eins og t.d. með kennitölu, kóða eða svipuðum hætti. Einnig 

voru ekki talin nægilega skýr skil á milli lífsýna sem eru tekin vegna vísindarannsókna og 

lífsýna sem eru tekin vegna þjónustu við sjúklinga og hafði það valdið einhverjum 

vandræðum við framkvæmd laganna. Eðli málsins samkvæmt væri um að ræða óskylda hluti, 

                                                 
47

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 835 – 534. mál, athugasemdir við 3. gr. 
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annars vegar lífsýni sem eru tekin á heilbrigðisstofnunum vegna ýmissa greininga fyrir 

einstaklinginn og hins vegar lífsýni sem eru gagngert tekin til ákveðinna vísindarannsókna.
48

  

Í umræðum um frumvarpið sem varð að lífsýnalögunum á Alþingi var við 1. umræðu 

aðallega fjallað um eignaréttarlega útfærslu á lífsýnasöfnum, þ.e. hver yrði eignaréttarleg 

staða lífsýna. Í 2. umræðu lagði Össur Skarphéðinsson fram fyrirspurn um hvort það væri rétt 

að ef hann færi í þjónusturannsókn og það yrði tekið úr honum blóð að það blóðsýni gæti í 

krafti ætlaðs samþykkis endað á lífsýnasafni.
49

 Var því svarað játandi af framsögumanni 

heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis. Össur spurði því aftur til þess að fá það á hreint, 

hvort að blóðsýni sem væri aflað með þjónusturannsókn og færi á lífsýnasafn yrði notað sem 

grundvöllur erfðafræðilegra rannsókna og var því svarað játandi af framsögumanni 

nefndarinnar.
50

  

 

3.10 Samþykki 

3.10.1 Samþykki samkvæmt lífsýnalögunum. 

Þegar verið er að afla lífsýna vegna vísindarannsókna eða til varðveislu í lífsýnasafni 

vísindasýna skal leita eftir upplýstu, óþvinguðu samþykki einstaklingsins sem lífsýnið er frá. 

Það skal veitt skriflega og af fúsum og frjálsum vilja eftir að einstaklingur hefur verið 

upplýstur um markmið með töku sýnisins og honum tilkynnt um varðveisla á sýninu til 

frambúðar, sbr. 1. mgr. 7. gr. lífsýnalaganna. Endurspeglar þetta þá alþjóðasamninga og 

siðareglur sem verður greint frá síðar í þessum kafla, sem og reglur er varðar samþykki í 

persónuverndarlögunum. 

Þegar lífsýni hefur verið tekið vegna þjónusturannsóknar eða meðferðar má hins vegar 

ganga út frá ætluðu samþykki einstaklingsins, sbr. 3. mgr. 7. gr. lífsýnalaganna. Svo segir 

frekar í 3. mgr. sömu greinar: „enda sé þess getið í almennum upplýsingum frá starfsmanni 

eða heilbrigðisstofnun“. Í athugasemdum við 3. mgr. 7. gr. í því frumvarpi sem varð að 

lífsýnalögunum er tekið dæmi um þjónusturannsókn þar sem starfsmaður á að veita 

upplýsingar, þar sem lífsýnið er tekið, að það kynni að vera varðveitt á lífsýnasafni. Ef 

einstaklingurinn hefur beinlínis ekki lýst sig mótfallinn því að sýnið verði vistað í lífsýnasafni 

er gengið út frá ætluðu samþykki og er það þannig vistað á lífsýnasafni.
51
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 Alþt. 2008-2009, A-deild, þskj. 133 – 123. mál, athugasemdir við 1. gr. 
49

 Stjfrv., 534. mál. --- Þskj. 835, nál. 1308, brtt. 1309. 
50

 Vefútgáfu Alþingistíðinda, 2. umræðu 11. maí 2000, http://www.althingi.is/altext/125/05/l11124725.sgml. 

Stjfrv., 534. mál. --- Þskj. 835, nál. 1308, brtt. 1309. 
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 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 835 – 534. mál, athugasemdir við 7. gr. og í almennum athugsemdum. 
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Einstaklingurinn eða lífsýnagjafinn getur dregið samþykki sitt til baka hvenær sem er 

og þá ber að eyða lífsýninu og á það við þegar tekið hefur verið lífsýni til vísindarannsókna 

samkvæmt 2. mgr. 7. gr. lífsýnalaganna. Þegar einstaklingur afturkallar ætlað samþykki sem 

er tekið vegna þjónusturannsókna á 4. mgr. 7. gr. lífsýnalaganna við, og skal þá eingöngu 

varðveita lífsýnið í þágu einstaklingsins og ekki vera veittur aðgangur að því til 

vísindarannsókna nema með sérstöku leyfi hans.
52

  

 

3.10.2 Samþykki í reglugerð nr. 1146/2010, um vörslu og nýtingu lífsýna í lífsýnasöfnum 

Í 16. gr. laga um lífsýnasöfn er að finna heimild fyrir ráðherra til að setja reglugerð vegna 

frekari framkvæmdar laganna. Í 2. mgr. sömu greinar er nánari útfærsla fyrir ráðherra til að 

setja reglugerð um hvernig veita eigi að upplýsingar um ætlað samþykki samkvæmt 3. mgr. 7. 

gr. laganna. Samkvæmt henni á að tryggja að afturköllun á ætluðu samþykki samkvæmt 4. 

mgr. 7. gr. sé virt. Í reglugerð nr. 1146/2010 um vörslu og nýtingu lífsýna sem hefur verið 

fjallað um áður kemur fram reglan um hvernig eigi að bera sig að þegar kemur að afturköllun 

samþykkis og er það hlutverk landlæknis að framkvæma það. Nánar tiltekið er í III. kafla 

reglugerðarinnar að finna ítarlega reglu hvað varðar samþykki og afturköllun á því.  

Í 7. gr. reglugerðarinnar er fjallað um afturköllun á upplýstu samþykki en 9. gr. 

reglugerðarinnar fjallar um afturköllun á ætluðu samþykki.
53

 Þar segir að lífsýnagjafi geti á 

hvaða tímapunkti sem er afturkallað samþykki sitt fyrir því að lífsýni hans verði vistað í 

lífsýnasafni til notkunar samkvæmt 9. gr. lífsýnalaganna. Á beiðnin um afturköllun við um öll 

persónugreinanleg lífsýni sem hafa og verða tekin. Lífsýnisgjafa er einnig heimilt að takmarka 

notkun lífsýnis við tilteknar rannsóknir. Með þessa framkvæmd fer landlæknir samkvæmt 3. 

mgr. 9. gr. reglugerðarinnar. Þar segir að landlæknir eigi að sjá til þess að eyðublað fyrir 

tilkynningar um afturköllun á samþykki sé til staðar á heilbrigðisstofnunum og þeim stöðum 

þar sem lífsýni eru tekin. Þrátt fyrir afturköllun á samþykki samkvæmt framantöldu er að 

finna undantekningu á því í 4. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar. Samkvæmt henni getur safnstjóri í 

undantekningartilvikum heimilað notkun á lífsýni í öðrum tilgangi en það var upphaflega 

ætlað til. Þarf undantekningin að uppfylla tvö skilyrði, annars vegar þurfa að vera brýnir 

hagsmunir og hins vegar þarf ávinningur að vera meiri en óhagræði fyrir lífsýnagjafann eða 

aðra. Einnig þarf leyfi frá Persónuvernd og vísindasiðanefnd.  

 Í IV. kafla reglugerðarinnar er fjallað um úrsagnaskrá og nánar tiltekið í 10. gr. að 

landlæknir skuli halda dulkóðaða skrá um þá sem hafa afturkallað samþykki sitt vegna 
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 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 835 – 534. mál, athugasemdir við 7. gr. 
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 7. gr. reglugerðarinnar verður sérstaklega reifuð í kafla 3. 
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vísindarannsókna gerða með þjónustusýnum og að lífsýni þeirra sé ekki vistað í lífsýnasafni 

vísindasýna. Þurfa ábyrgðamenn lífsýnasafna að hafa aðgang að skránni til þess að geta tryggt 

það að vilji þeirra sem hafa afturkallað samþykki sitt sé virtur. Í 2. mgr. 10. gr. 

reglugerðarinnar er nánari útlistun á framkvæmd á samkeyrslu úrsagnaskránnar og 

þjónustusýnanna.  

 

3.11 Samþykki samkvæmt persónuverndarlögum. 

Birtingarmynd samþykkis er einnig að finna í persónuverndarlögunum og er eitt af 

hlutverkum Persónuverndar að annast eftirlit með þeim. Í riti Sigrúnar Jóhannesdóttir kemur 

fram að eitt af grundvallarhugtökum persónuverndarlaganna sé samþykki, því það varðar 

sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins.
54

 Verður hér gerð ítarleg grein fyrir því hvernig 

samþykkishugtakið er skilgreint og útskýrt í persónuverndarlögunum. Fjallað er um samþykki 

í 7. tölul. 2. gr. persónuverndarlaganna og er það útskýrt sem sérstök, ótvíræð yfirlýsing sem 

einstaklingur gefur af fúsum og frjálsum vilja um að hann sé samþykkur vinnslu tiltekinna 

upplýsinga um sig og að honum sé kunnugt um tilgang hennar, hvernig hún fari fram, hvernig 

persónuvernd verði tryggð, og að honum sé heimilt að afturkalla samþykki sitt.
55

  

Í áliti 29. gr. starfshópsins nr. 15/2011, þar sem samþykkishugtakið var skoðað í 

skilningi tilskipunar 95/46/EB
56

 og fjarskiptatilskipunar 2002/58/EB
57

 kom fram að lögð er 

áhersla á það hvenær, þ.e. á hvaða tímapunkti samþykkisyfirlýsing er gefin. Ennfremur segir 

að ef samþykki eða vinnsluheimild eigi að teljast góð og gild þarf slík yfirlýsing að liggja 

fyrir áður en vinnslan hefst. Ef á síðari stigum eigi að nýta upplýsingar í öðrum og nýjum 

tilgangi geti það leitt til þess að afla þurfi nýs samþykkis. Jafnframt kemur fram að hugtakið 

samþykki nái ekki yfir ákvörðun hins skráða um að andmæla ekki tiltekinni vinnslu 
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 Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög skýringarrit (Fons juris 2015) 113. 
55

 Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög skýringarrit (Fons juris 2015) 113-114 og Ingvi Snær Einarsson, 

„Sérstök skilyrði fyrir vinnslu viðkvæmra persónuupplýsinga, skv. 1. mgr. 9. gr. laga nr. 77/2000“ (2005) 58 

Úlfljótur 41, 57. 
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 Tilskipun sem persónuverndarlögin eru byggð á. Íslandi ber að að taka gerðir ESB sem varða samninginn 

samkvæmt 102. gr. EES-samningsins. Þjóðréttarlegar skyldur Íslands á grundvelli EES-samningsins kalla á 

upptöku tilskipunar, sbr. 7. gr. EES-samningsins. Tvær stefnur eru ráðandi um gildi alþjóðasamninga í landsrétti. 

Stefnurnar eru annars vegar eineðli sem byggist á því að alþjóðasamningur verði sjálfkrafa hluti landsréttar, 

þegar löggjafi viðkomandi ríkis hefur samþykkt að fullgilda hann og hins vegar tvíeðli. Þegar um er að ræða 

tvíeðli þá dugir ekki að staðfesta viðkomandi samning heldur verður að lögleiða samninginn sérstaklega með 

þeim hætti sem tíðkast við venjulega lagasetningu. Þar sem hér á landi er notuð tvíeðlisaðferðin þá þarf 

löggjafinn, Alþingi, að fjalla um gerðir sem teknar eru upp í EES samningnum líkt og um almenn lög frá Alþingi 

væri um að ræða.; Handbók stjórnarráðsins um EES (Utanríkisráðuneytið 2003). 
57

 Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 2002/58/EB 2005/EES/27/28 frá 12. júlí 2002 um vinnslu 

persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta (tilskipun um friðhelgi einkalífsins og 

rafræn fjarskipti) Þessum tilskipunum er oft beitt samhliða, sjá Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög 

skýringarrit (Fons juris 2015)  113. 
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persónuupplýsinga. Gera þarf greinarmun á þessu tvennu, þ.e að andmælaréttur er sjálfstæður 

réttur og ekki verður litið svo á að einstaklingur hafi, með því að andmæla ekki, samþykkt 

vinnsluna. Loks er samþykki persónubundið, aðrir en hinn skráði sjálfur geti ekki gefið það, 

nema samkvæmt sérstöku umboði eða heimild.
58

 

 

3.11.1 Ótvírætt samþykki 

Samþykki þarf að vera ótvírætt. Það telst vera tvírætt ef skynsamlegur vafi er um afstöðu hins 

skráða. Það er ekki svigrúm fyrir vafa ef hugur hins skráða er óviss hvað varðar samþykki 

hans. Þetta má sjá í áliti 29. gr. starfshópsins nr. 15/2011. Í því kemur fram að ef það er hafið 

yfir skynsamlegan vafa þá er samþykki einfaldlega ekki til staðar. Þar af leiðandi má segja að 

ef vinnslan er byggð á tvíræðu samþykki er hún óheimilt. Krafan um ótvíræði á jafnt við um 

almennar sem og viðkvæmar persónuupplýsingar, en þeim mun viðkvæmari sem 

upplýsingarnar eru þá kallar það enn frekar á yfirlýst samþykki. Samkvæmt því þarf hinn 

skráði beinlínis að lýsa því yfir að hann sé samþykkur því að vinnsla fari fram.
59

 Í áliti 29. gr. 

starfshópsins nr. 15/2011 er lagt til að nýjum reglum verði beitt. Í fyrsta lagi að aðeins 

samþykki sem hefur verið veitt með yfirlýsingu eða í verki geti talist gilt. Í öðru lagi að 

ábyrgðarmönnum verði gert skylt að innleiða kerfi fyrir samþykki. Í þriðja og síðasta lagi að 

samþykki skuli alltaf vera afdráttarlaust. Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. persónuverndarlaganna þarf 

samþykki vegna viðkvæmra persónuupplýsinga að vera ótvírætt og afdráttarlaust eða 

samþykki samkvæmt 7. tölul. 2. gr. laganna. Er það gert til að tryggja að það uppfylli það að 

vera óvírætt og afdráttarlaust.
60

  

 

3.11.2 Sérstakt samþykki 

Samþykki þarf einnig að vera sérstakt eða sértæk, með öðrum orðum þarf það að vera 

afmarkað og ná til fyrirsjáanlegrar vinnslu tilgreindra persónuupplýsinga. Um er að ræða 

sanngirnissjónarmið gagnvart hinum skráða þ.e. að hann eigi með þessu móti að geta séð fyrir 

hvaða vinnsla persónuupplýsinga um hann verði með samþykki hans.
61
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 Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög skýringarrit (Fons juris 2015) 114. 
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3.11.3 Samþykki veitt af fúsum og frjálsum vilja 

Samþykki þarf að vera gefið með fúsum og frjálsum vilja. Hér þarf að vera raunveruleg 

viljayfirlýsing hins skráða og felst hún í því að hinn skráði má ekki hafa verið neyddur til þess 

gefa samþykki sitt. Hinn skráði má ekki vera neyddur af ábyrgðaraðila né neinum öðrum og 

hann þarf að hafa átt raunverulegt val um að veita samþykki sitt eða veita það ekki.
62

  

 Í áliti 29. gr. starfshópsins nr. 15/2011 segir að samþykki geti aðeins verið gilt ef hinn 

skráði hafi haft raunverulegt val og að enginn hætta hafi verið á blekkingum, ógnunum, 

þvingun eða neikvæðum afleiðingum ef hann samþykkti ekki. Ábyrgðaraðili ber ætíð 

sönnunarbyrðina á því hvort að hinn skráði hafi í raun og veru veitt samþykki sitt af fúsum og 

frjálsum vilja.
63

  

 

3.11.4 Upplýst samþykki. 

Samþykki skal vera upplýst og þarf einstaklingur að vita hver tilgangur vinnslunnar er, 

hvernig hún fer fram, hvernig persónuvernd verði tryggð og að honum sé heimilt að afturkalla 

samþykki sitt. Ef fræðsluskylda er uppfyllt áður en samþykki liggur fyrir telst það jafnan 

upplýst samþykki. Samþykki getur talist upplýst þótt ábyrgðaraðili hafi ekki fullnægt 

upplýsingaskyldu sinni enda geti hinn skráði fengið upplýsingarnar annars staðar frá.
64

  

Samþykki er yfirlýsing einstaklings hvað varðar persónuupplýsingar um hann. 

Samþykkið er persónubundið og er bundið við hann, persónu hans og hæfi og hann er einn 

fær um að veita það. Ábyrgðaraðili hefur því m.a. þann rétt að sá sem veitir slíka yfirlýsingu 

sanni deili á sér. Þetta er þó ekki algilt.
65

  

 

3.12 Samþykki samkvæmt OECD-tilmælunum 

Í 4. kafla OECD-tilmælanna er að finna þær meginreglur sem gilda gagnvart þeim 

einstaklingum sem gefa lífsýni á lífsýnasöfn. Samkvæmt 4. A. gr. á skilyrði fyrir þátttöku að 

vera óþvingað (e. non-coercive) og fengið með sanngjörnum hætti, með virðingu og valfrelsi 

þátttakanda að leiðarljósi. Enn fremur kemur fram í 4. B. gr., OECD-tilmælanna að 

áðurfengið frjálst og upplýst samþykki þarf að vera fengið frá hverjum og einum þátttakanda. 

Lífsýnasafn getur þurft að fá leyfi frá viðeigandi siðanefnd eða sambærilegu yfirvaldi og eftir 
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 Sigrún Jóhannesdóttir, Persónuverndarlög skýringarrit (Fons juris 2015) 121. 
65

 Álit 29. gr. starfshópsins nr. 15/2011. 
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ákvæðum gildandi laga varðandi lífsýnasöfn og gildandi siðareglum sem lúta að vernd 

mannaréttinda. Í 4. kafla OECD-tilmælanna, bestu framkvæmd (e. best practices), kemur fram 

í 4. 1. gr. að þegar verið er að fræða einstaklingana um upplýst samþykki eigi lífsýnasafn að 

veita þátttakendum viðeigandi upplýsingar um fyrirsjáanlega áhættu og þann ágóða sem hlýst 

af þátttöku. Þannig geti þátttakandi tekið upplýsta ákvörðun um hvort að hann taki þátt eða 

ekki. Upplýsingar ættu ekki að vera kynntar á þann máta að það leiði til þátttöku af 

óviðeigandi hvötum. 

 Í grein 4.3. OECD-tilmælanna segir að upplýst samþykki skal vera skýrt og skriflegt 

og útskýrt á einfaldan hátt. Almenna reglan er sú að það þarf að fá upplýst samþykki frá 

þátttakanda í rannsókn. Hins vegar er í sumum tilvikum ekki hægt að fá upplýst samþykki og 

getur það verið vegna þess að einstaklingur sé ófær um að veita slíkt samþykki. Í slíkum 

tilvikum þarf, ef hægt er, að leita til forsjármanns. Þetta er breytilegt eftir löndum en líta þyrfti 

til hvers lands fyrir sig og fylgja þeim lögum og þeim siðareglum sem þar gilda.
66

 Þess er vert 

að geta að ekki er að finna tilmæli um ætlað samþykki í OECD-tilmælunum um lífsýnasöfn. Í 

OECD-tilmælunum er hins vegar að finna ítarlegar reglur um hvernig eigi að afla upplýsts, 

skriflegs og óþvingaðs samþykkis og þröngar undantekningar eru á því. 
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4. Alþjóðlegar siðareglur vísindarannsókna, hvað varðar söfnun og 

samþykki 

Áður en lengra er haldið er gott að staldra við og horfa á reglur í víðara samhengi. Eins og 

áður hefur komið fram var litið sérstaklega til Oviedo-sáttmálans auk fjölda annarra 

alþjóðlegra sem og evrópskra tilmæla og sáttmála við samningu frumvarps þess sem varð að 

persæibyverbdarlögunum.  

 

4.1 Helstu siðareglur vísindarannsókna á heilbrigðissviði  

4.1.1 Nuremberg 

Fyrstu alþjóðlegu siðfræðilegu meginreglurnar í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði komu 

frá Nuremberg-réttarhöldunum árið 1947. Eftir síðari heimsstyrjöldina var fjöldi þýskra lækna 

og vísindamanna ákærðir í Nuremberg-réttarhöldunum vegna stríðsglæpa sem fólust í 

ólögmætum vísindarannsóknum á mönnum. Í Nuremberg-dómnum voru settar fram tíu 

siðferðislegar meginreglur um rannsóknir á mönnum eða Nuremberg-siðareglurnar (e. the 

Nuremberg Code). Siðareglurnar er taldar vera grunnreglur nútímasiðareglna í læknavísindum 

og eitt af lykilatriðum siðareglnanna er að afla skuli óþvingaðs og upplýsts samþykkis 

þátttakenda í rannsóknum.
67

  

 

4.1.2 Helsinki-yfirlýsingin  

Alþjóðlegar siðfræðilegar leiðbeiningar fyrir vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, með 

þátttöku manna, voru unnar af Alþjóðasamtökum lækna (e. World Medical Association 

WMA). Eftir stofnun WMA árið 1946 voru settar á vegum þess siðarreglur um 

vísindarannsóknir í læknisfræði og úr varð Helsinki-yfirlýsing WMA – siðfræðilegar 

meginreglur fyrir læknisfræðilegar rannsóknir á mönnum.
68

 Eitt af þeim atriðum sem stuðst 

var við voru Nuremberg-siðareglurnar og ákvað WMA að vinna frekari útfærslu á þeim. Eftir 

mikla og langa vinnu kom út fyrsta útgáfa Helsinki-yfirlýsingarinnar árið 1964 og hefur hún 

síðan verið endurskoðuð á nokkurra ára fresti og er núgildandi útgáfa frá árinu 2013.
69

  

Í inngangi Helsinki-yfirlýsingarinnar er tekið fram að WMA hafi sett saman 

greinargerð um meginreglur fyrir læknisfræðilegar rannsóknir á mönnum, þar á meðal 
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rannsóknir á persónugreinanlegum gögnum og efni úr mönnum. Horfa skal á Helsinki-

yfirlýsinguna sem eina heild og horfa skal til allra annarra greina þegar einstökum greinum er 

beitt. Í 3. gr. er að finna almennar meginreglur og er vísað í Genfaryfirlýsingu WMA sem 

bindur lækna með orðunum:  

„Ég mun hafa heilsu sjúklinga minna að leiðarljósi framar öllu öðru.“  

Einnig er vitnað í Alþjóðasiðareglu lækna sem er:  

„Læknir skal aðeins gera það sem er sjúklingnum fyrir bestu þegar hann veitir 

læknisþjónustu.“  

Ennfremur segir í 5. gr. að framfarir í læknisfræði byggi á rannsóknum sem á endanum 

geti falist í rannsóknum á mönnum. Í 25. – 31. gr. er fjallað um upplýst samþykki (e. informed 

consent) og skal það vera gefið af frjálsum vilja. 

 Í 32. gr. er fjallað um læknisfræðilegar rannsóknir þar sem stuðst er við 

persónugreinanlegar upplýsingum eða efni úr mönnum. Á það til dæmis við um rannsóknir á 

efni eða upplýsingum úr lífsýnasafni en þá verða læknar að leita upplýsts samþykkis fyrir 

söfnun, varðveislu og/eða endurnotkun. Undantekningin á þessu er við óvenjulegar aðstæður 

og að það sé ómögulegt eða illframkvæmalegt að afla samþykkis fyrir slíkri rannsókn. Ef 

slíkar aðstæður eru fyrir hendi má aðeins framkvæma rannsókn eftir umfjöllun og samþykki 

vísindasiðanefndar.  

 

4.2 UNESCO 

Á vegum UNESCO
70

 hefur verið gefin út sáttmáli í lífsiðfræði og mannréttinda, (e. Universal 

Declaration on Bioethics and Human Rights) sem fjallar um rannsóknir á heilbrigðisviði. 

Þessir sáttmálar og Nurmberg-siðareglurnar eiga það sammerkt að vera ekki lagalega bindandi 

heldur er um að ræða siðferðislega sáttmála og væri fremur hægt að kalla þá áttavita í siðferði 

og sjónarmið fremur en regluverk. 

 

4.3 Evrópuráðið og Oviedo-sáttmálinn 

Eins og áður hefur verið vikið að kom Oviedo-sáttmálinn til sérstakrar skoðunar við gerð á 

því frumvarpi sem varð að persónuverndarlögunum. Í inngangsorðum samningsins er komið 

inn á að aðildarríki Evrópuráðsins, Evrópubandalagsins og önnur ríki sem hafa undirritað 

samninginn skulu hafa í huga almennu mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 10. 
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desember 1948, sáttmála um verndun mannréttinda og mannfrelsi,
71

 félagsmálasáttmála 

Evrópu,
72

 alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi,
73

 alþjóðasamning um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi,
74

 samning um vernd einstaklinga varðandi 

vélræna vinnslu persónuupplýsinga
75

 og samning um réttindi barnsins.
76

 Jafnframt er talað um 

að aðildarríki geri sér grein fyrir hraðri þróun í líffræði og læknisfræði.  

Í 1. gr. Oviedo-sáttmálans er tilgangur og markmið sáttmálans útlistaður og er það 

m.a. að vernda reisn og einstaklingseinkenni allra manna, tryggja skal hana án mismununar, 

og virða friðhelgi þeirra og önnur réttindi. Í 2. gr. sáttmálans er maðurinn í öndvegi og þar 

segir að hagsmunir og velferð manna eigi að fara framar hagsmunum samfélags eða vísinda 

og endurspeglar þessi grunnregla bæði lífsýnalögin og vísindarannsóknalögin, sem nánar 

verður fjallað um síðar í þessari ritgerð.  

Í II. kafla sáttmálans er fjallað um samþykki. Er almenna reglan sú að inngrip sé 

óheimilt nema að sá sem eigi í hlut hafi veitt frjálst og upplýst samþykki, sbr. 5. gr. 

sáttmálans. Svo segir ennfremur að upplýsingar skulu liggja fyrir um tilgang og eðli 

inngripsins, afleiðingar þess og hugsanlega áhættu sem getur fylgt. Jafnframt kemur fram að 

samþykki má afturkalla hvenær sem er. Í 6.- 9. gr. sáttmálans sem er undir II. kafla um 

samþykki er farið nánar í hvaða tilvik geta komið upp hvað varðar samþykki.  

Í V. kafla sem fjallar um vísindarannsóknir er að finna almenna reglu, sbr. 15. gr. 

sáttmálans en þar segir að vísindarannsóknir skulu vera frjálsar með þeim fyrirvara að ákvæði 

sáttmálans og annarra laga sem mæla fyrir um vernd mannsins gildi. Í 16. gr. sáttmálans er 

fjallað um vernd manna sem gangast undir rannsóknir og eru rannsóknir á mönnum óheimilar 

nema að eftirtöldum skilyrðum sé fullnægt: 

i. ekki eru til aðferðir sem skila sambærilegum árangri og rannsóknir á mönnum; 

ii. áhættan, sem manninum kann að vera búin, er ekki óhæfilega mikil í samburði við 

hugsanlegan hag af rannsóknum; 

iii. lögbær yfirvöld hafa samþykkt rannsóknarverkefnið að undangenginni sjálfstæðri 

athugun á vísindalegu gildi þess, meðal annars mati á því á hversu mikilvægur 

tilgangur þess er, og þverfaglegri athugun á því hvort það sé viðeigandi frá 

siðferðilegu sjónarmiði; 
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iv. sá sem gengst undir rannsóknirnar hefur fengið upplýsingar um rétt sinn og þá 

vernd sem lög mæla fyrir um; 

v. samþykkið, sem kveðið er á um í 5. gr., hefur verið veitt með óyggjandi, sértækum 

og skriflegum hætti. Heimilt er að draga slíkt samþykki til baka hvenær sem vera skal. 

 

Í 17. gr. er fjallað um vernd gagnvart þeim sem geta ekki veitt samþykki sitt. Eru 

rannsóknir sem ekki uppfylla 5. gr. sáttmálans óheimilar nema eftirtöldum skilyrðum sé 

fullnægt: 

i. skilyrðum sem sett eru í i.til iv. lið í 15. gr. er fullnægt; 

ii. vænta má að niðurstöður rannsóknanna verði til að bæta heilsu hans í raun og með 

beinum hætti; 

iii. þess er ekki kostur að gera rannsóknir með sambærilegum árangri á þeim sem geta 

veitt til þeirra samþykki sitt; 

iv. heimildin, sem kveðið er á um í 6. gr., hefur verið veitt með sértækum og 

skriflegum hætti; og  

v. hluteigandi hreyfi ekki við andmælum.  

 

Í 2. mgr. 17. gr. er farið inn á það að í undartekningartilvikum má heimila rannsóknir 

þó að ekki sé búist við að niðurstöður verði til beinna heilsubóta gagnvart þeim sem undir 

hana gangast. Það þarf að uppfylla alla liði í 1. mgr. 17. gr. nema ii. lið sem snýr með beinum 

hætti að þátttakanda og heilsu hans. Einnig eru viðbótarskilyrði sem þarf að uppfylla og önnur 

lög sem snúa að vernd manna. Viðbótaskilyrðin eru svohljóðandi: 

i. markmið rannsóknanna er að auka verulega vísindalega þekkingu á ástandi 

hlutaðeigandi eða þeim sjúkdómi eða kvilla sem þjáir hann, með það fyrir augum að 

komast að lokum eða niðurstöðum sem geta orðið til hagsbóta honum sjálfum eða 

öðrum í sama aldurshópi eða þeim sem þjást af sama sjúkdómi eða kvilla eða hafa 

sömu einkenni; 

ii. rannsóknirnar hafa aðeins lágmarksáhættu og lágmarksálag í för með sér fyrir 

hlutaðeigandi.  

 

Í VII. kafla sáttmálans er lagt bann við fjárhagslegum ávinningi og ráðstöfun 

líkamshluta manna. Í 21. gr. er lagt blátt bann við fjárhagslegum ávinningi af 

mannslíkamanum og hlutum hans sem slíkum. Í 22. gr. segir „þegar líkamshluti manns er 

fjarlægður meðan inngrip stendur yfir er óheimilt að varðveita hann og ráðstafa honum í 

öðrum tilgangi en þeim sem hans helgast af, nema sé viðeigandi málsmeðferð við að upplýsa 

þann sem á í hlut og leita samþykki hans.“  

Er þetta byggt á þýðingu sáttmálans sem er birt og er að finna á heimasíðu 

utanríkisráðuneytisins.  
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4.4 Viðbótarbókun við Oviedo-sáttmálan nr. 4. (um vísindarannsóknir á lífsýnum) 

Viðbótarbókunin nær til allra vísindarannsókna sem rannsaka lífsýni úr mönnum sem eru 

geymd til rannsókna og tilmælin ná einnig til þeirra lífsýna sem kunna að vera rannsökuð í 

öðrum tilgangi en þeim sem var upphaflega tilgangur vistunar sýnisins á lífsýnasafni, sbr. 1. 

og 2. mgr. 2. gr. viðbótarbókunarinnar. Á þetta við um ópersónugreinanleg
77

 og 

persónugreinanleg lífsýni, sbr. 3. gr. viðbótarbókunnar. 

 Samkvæmt 8. gr. ber að hafa lífsýnin og gögn sem af þeim stafa ópersónugreinarleg 

þegar verið er að rannsaka þau. Í III. kafla er fjallað um lífsýni og hvernig þeirra er aflað. 

Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. eiga lífsýni sem aflað er vegna rannsókna að fylgja reglum III. 

kafla. Í 2. mgr. 10. gr. segir að upplýsingar og samþykki sem og leyfi fyrir öflun lífsýna skuli 

tilgreindar eins nákvæmalega og unnt er með framvinda rannsóknar og þá möguleika sem eru 

í boði. Inngrip á aðeins að eiga sér stað þegar verið er að afla lífsýnis til geymslu ef það er í 

samræmi við viðbótarbókun við Oviedo-sáttmálann nr. 3, sbr. 11. gr. viðbótarbókunarinnar. 

Samkvæmt 12. gr. viðbótarbókunarinnar á rannsókn á lífsýni sem er aflað til annars en 

geymslu vegna rannsókna aðeins að vera heimil ef veitt er viðeigandi samþykki eða leyfi eða í 

samræmi við heimild sem er í lið ii. í 22. gr. viðbótarbókunarinnar. Í 2. mgr. 12. gr. segir að í 

hvert skipti sem hægt er eigi að veita upplýsingar og afla samþykkis eða leyfis áður en lífsýnis 

er aflað. 

 Í IV. kafla eru meginreglur lífsýnasöfnunar raktar. Samkvæmt 3. mgr. 14. gr. á hvert 

lífsýni á lífsýnasafni að vera réttilega merkt ásamt því að með upplýsingum um lífsýni fylgi 

viðeigandi samþykki eða leyfi. Í VI. kafla er reglur um notkun lífsýna í vísindarannsóknum. 

Almenna reglan er sú samkvæmt 21. gr. að rannsóknir á lífsýnum eigi aðeins að framkvæma 

samkvæmt því samþykki sem einstaklingurinn veitti við töku sýnisins. Einstaklingurinn getur 

takmarkað notkun á sýninu.  

Liður i. í 22. gr. fjallar um persónugreinanleg lífsýni ef nota á slík sýni
78

 sem falla utan 

upprunalega samþykkis. Skal innan sanngjarnar marka reyna að hafa samband við 

viðkomandi til þess að fá samþykki hans fyrir fyrirfram ákveðna notkun. Í lið. ii. í 22. gr. 

kemur fram sú undantekning að ef það er ekki mögulegt að hafa samband innan sanngjarna 

marka á rannsókn með lífsýnum ekki að vera leyfð nema að undangengu óháðu mati og þarf 

hún að uppfylla öll skilyrðin til þess að leita ekki eftir nýju eða upplýstu samþykki. Eru þau 

eftirfarandi: 

a. The research addresses an important scientific intrest; 
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b. The aims of the research could not reasonably be achieved using biological 

materials for which consent can be obtained; and 

c. There is no evidence that the person concerned has expressly opposed research 

use. 

 

  Í 2. mgr. 22. gr. er fjallað um afturköllun samþykkis og á einstaklingur alltaf þann rétt 

að afturkalla samþykki sitt og má það ekki leiða til mismunar gagnvart honum. 

 

4.5 Vegvísir fyrir siðanefndir í rannsóknum  

Evrópuráðið hefur eins og áður segir gefið út fjölda reglna og tilmæla á þessu sviði. Má þar 

m.a nefna leiðarvísi
79

 til þeirra sem sitja í vísindasiðanefndum þar sem farið er yfir það mat 

sem vísindasiðanefndir eiga að hafa í huga þegar fjallað er um rannsóknaráætlanir þar sem 

fólk tekur þátt í rannsókn. Markmið leiðarvísisins er að varpa ljósi á þau atriði sem geta 

komið til skoðunar út frá evrópskum sjónarhóli. Hlutverk siðanefnda eru fjölþætt hvað varðar 

heilbrigðisrannsóknir með þátttöku fólks og getur varðað allt frá því þegar á sér stað inngrip
80

 

til þess að verið sé að nota lífsýni og þær upplýsingar sem af þeim stafa. Leiðarvísirinn fjallar 

að miklu leyti um rannsóknir sem fela í sér inngrip. Jafnframt er fjallað um aðra hluti í honum 

og má þar m.a. nefna hlutverk og skipan í vísindasiðanefndir, til þess sem farið er yfir rétt 

þátttakenda til að fá upplýsingar eða aðgang að upplýsingum. 

 Í leiðarvísinum er ekki verið að skilgreina nýjar meginreglur heldur er lögð áhersla á 

siðferðislegan grunn fyrir meginreglurnar sem er að finna í evrópsku regluverki
81

 og á 

leiðarvísirinn einnig við um aðrar viðurkenndar alþjóðareglur á þessu sviði.
82

 Verður litið til 

þessa leiðarvísis víða í umfjöllun á viðfangsefni þessara ritgerðar þegar á við til frekari 

útskýringar á viðfangsefninu. 

Í leiðarvísinum er m.a að finna leiðbeiningar varðandi lífsýni úr mönnum. Í 10. kafla 

leiðarvísisins er tekið fram að notkun lífsýna úr fólki og persónulegrar upplýsinga hafi sífellt 

meira vægi í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði. Það er því æ mikilvægara að þátttakendur 

í rannsóknum geti treyst því að lífsýnin og þær upplýsingarnar sem þau veita séu 

meðhöndlaðar á ábyrgan hátt og af nærgætni. Það er ekki síður mikilvægt að lífsýnasöfn séu 

notuð með hagkvæmni að leiðarljósi og forðast sé að safna nýjum lífsýnum að óþörfu.
83

  

 Í leiðarvísinum eru lífsýni flokkuð í tvo flokka; 

 Sýni sem er ætluð er til að nota strax í sérstöku rannsóknaverkefni; og  
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 Sýni sem verða varðveitt til nota í rannsókn síðar.
84

 

 

Það er þó alls ekki svo að þessi aðgreining sé einhlít. Það er til að mynda hægt að nota 

sýnin strax og síðan geyma þau til síðari rannsókna. 

Í leiðarvísinum er einnig litið til siðferðislegra álitamála sem vakna þegar lífsýni úr 

fólki eru notuð í rannsóknum. Þau eru sett fram í tveimur flokkum. 

1.  Atriði sem hafa að gera með inngripið þegar lífsýni er tekið. Það er aðeins á þessu 

augnabliki sem þátttakandi veitir aðgang að líkama sínum og þá gilda allar 

verndaraðgerðir sem beitt er í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði svo sem við á um 

allar rannsóknir þar sem um inngrip er að ræða. 

2. Atriði sem varða samþykki þátttakanda, eða heimild tilsjónarmanns eða til þess bærs 

aðila, og trúnað um notkun og/eða geymslu sýna sem tekin hafa verið. Þessi 

síðarnefndu atriði hafa notið umtalsverðrar athygli og orðið tilefni þess að 

leiðbeiningar hafa verið gefnar út af ýmsum landssamtökum sem og alþjóðlegum.
85

 

 

Í leiðarvísinum er hugtakið „inngrip“ sérstaklega útskýrt og nær það yfir öll inngrip sem 

eru gerð vegna rannsókna á mönnum, greiningum, meðferðum eða endurhæfingu og á það við 

um líkamleg sem og öll önnur inngrip sem geta haft með sér í för sálfræðilega áhættu fyrir 

viðkomandi. Skilja ber hugtakið inngrip í víðum skilningi eins og í Oviedo-sáttmálanum og 

nær hugtakið til allra læknisfræðilegra athafna og inngripa sem tengjast heilsu og vellíðan 

einstaklinga innan ramma heilbrigðiskerfisins. Nær það einnig yfir öll önnur verkefni sem 

tengjast vísindarannsóknum.
86

 

1.- 2. mgr. 5. gr. Oviedo-sáttmálans fjallar um samþykki og er svo hljóðandi: 

 Inngrip á sviði heilbrigðisþjónustu er óheimilt nema sá sem á í hlut hafi veitt til þess frjálst 

og upplýst samþykki. (An intervention in the health field may only be carried out after the 

person concerned has given free and informed consent to it.) 

 Sá hinn sami skal fá viðeigandi upplýsingar fyrirfram um tilgang og eðli inngripsins svo 

og afleiðingar þess og þá áhættu sem því fylgir. (This person shall beforehand be given 

appropriate information as to the purpose and nature of the intervention as well as on its 

consequences and risks.) 

 

Í leiðarvísinum er farið sérstaklega yfir 22. gr. sáttmálans og er hún svohljóðandi í 

íslenskri þýðingu: 

 

 Þegar líkamshluti manns er fjarlægður meðan inngrip stendur yfir er óheimilt að 

varveita hann og ráðstafa honum. Í öðrum tilgangi en þeim sem taka hans helgast af, 

nema fylgt sé viðeigandi málsmeðferð við að upplýsa þann sem á í hlut og leita 

samþykki hans.
87

 (When in the course of an intervention any part of a human body is 

removed, it may be stored and used for a purpose other than that for which it was 
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removed, only if this is done in conformity with appropriate information and consent 

procedures.) 

 

Í leiðarvísinum er farið inn á inntak reglunnar og segir að það sé krafist upplýst 

samþykkis einstaklings þegar tekið er lífsýni sem á að geyma eða varðveita. Ef það á nota 

lífsýnið í öðrum tilgangi en þeim upphaflega verður einstaklingurinn að samþykkja það.  

Í leiðarvísinum er einnig farið inn á viðbótarbókun við Oviedo-sáttmálan nr. 4.
88

 Hún á 

við um lífsýni og geymslu og rannsókn á þeim. Viðbótarbókunin gerir þá kröfu að rannsóknir 

á lífsýnum verði aðeins framkvæmdar þegar fyrir liggur vísindalegt og siðferðilegt mat. Það 

þarf einnig að vera í samræmi við Samþykkt Evrópuráðsins og þarf rannsóknin að vera innan 

þeirra heimilda sem einstaklingurinn hefur veitt. Í lok kaflans er settur rammi fyrir siðanefndir 

um töku og vörslu lífsýna; 

 Taka lífsýnis vegna greiningar og/eða meðferðar – frjálst, upplýst samþykki eins og 

farið er fram á vegna allra klínískra aðgerða og geymsla á grundvelli reglugerða um 

heilbrigðisþjónustu, þarfnast ekki umsagnar siðanefndar. 

 Taka lífsýnis vegna greiningar/meðferðar og vegna vísindarannsóknar á 

heilbrigðissviði (tvíþætt notkun) – frjálst upplýst samþykki fyrir notkun í tvennum 

tilgangi, en um varðveislu, sjá hér á eftir 

 Taka lífsýnis eingöngu til vísindarannsókna (a) fyrir tiltekið eða tiltekin 

rannsóknarverkefni; (b) varðveisla fyrir fylgjandi rannsóknarverkefni með svipuð eða 

ólík markmið og upprunalega verkefnið – frjálst, upplýst samþykki fyrir sérgreinda 

verkefnið og/eða fyrir framtíðarverkefni sem ekki var unnt að sjá fyrir og í samræmi 

við umfang samþykkisins sem lífsýnagjafinn veitti.
89

 

 

 

4.6 Lög um heilbrigðisstarfsmenn og lög um réttindi sjúklinga 

Eins og fram kemur fram í 3. mgr. 7. gr. lífsýnalaganna á að koma fram í upplýsingum frá 

heilbrigðisstarfsmanni eða heilbrigðisstofnun að lífsýni geti verið vistað á lífsýnasafni. Því er 

litið til upplýsingarskyldu heilbrigðisstarfsmanna og í lögum nr. 34/2012 um 

heilbrigðisstarfsmenn er m.a. að finna upplýsingar um faglegar kröfur og ábyrgð 

heilbrigðistarfsmanna.  

Þegar talað er um heilbrigðisstarfsmann er átt við einstakling sem starfar við 

heilbrigðisþjónustu, sbr. 2. gr. laganna og eru flest slík störf háð löggildingu og leyfi 

landlæknis eins og t.d. hjúkrunarfræðingar og læknar, sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna. Í 3. mgr. 13. 

gr. laganna er að finna reglu hvað varðar upplýsingaskyldu heilbrigðisstarfsmanna um 
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upplýsingar gagnvart sjúklingi og fer hún eftir ákvæðum laga nr. 74/1997 um réttindi 

sjúklinga. 

 Í lögum nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga fer aðgangur að upplýsingum eftir 4. gr. 

laganna. Þar kemur fram að það sé í hlutverki velferðaráðuneytisins að sjá til þess að 

upplýsingar séu til staðar hvað varðar réttindi sjúklinga og eiga upplýsingar að vera 

aðgengilegar sjúklingum á heilbrigðisstofnunum og öðrum stöðum þar sem veitt er 

heilbrigðisþjónusta. Einnig á að leitast við að veita almenningi upplýsingar um orsakir og 

afleiðingar sjúkdóma hjá börnum sem fullorðnum. Í II. kafla laganna er fjallað um 

upplýsingar og samþykki. Í 7. gr. sömu laga er að finna ákvæði um samþykki, og í 2. mgr. 7. 

gr. laganna er kveðið á um að ekki skuli framkvæma meðferð fyrr en einstaklingur hafi 

samþykkt hana. Síðan kemur fram að leitast skuli eftir skriflegu samþykki ef völ er á.  

Í lögum um réttindi sjúklinga er ekki sérstaklega fjallað um skyldu til að veita 

upplýsingar um að lífsýni kunni að verða vistuð á lífsýnasafni. Upplýsingaskylduákvæðið er 

frekar almenns eðlis. Hins vegar kemur fram í 1. gr. a. laganna að við framkvæmd 

vísindarannsókna gilda lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði hvað varðar réttindi 

sjúklinga. 

 

4.7 Fræðsluskylda samkvæmt persónuverndarlögunum 

Eins og fram kemur í 3. mgr. 7. gr. lífsýnalaganna á að koma fram í upplýsingum frá 

heilbrigðisstarfsmanni eða heilbrigðisstofnun að lífsýni geti verið vistað á lífsýnasafni. Því er 

litið til þess hvernig sú regla er samkvæmt persónuverndarlögunum. Fræðsluskylda á við 

þegar persónuupplýsingum er aflað hjá einstaklingi og fer eftir 20. gr. persónuverndarlaganna. 

Fræðsluskyldu ábyrgðaraðila er einnig að finna í 21. gr. laganna og eru báðar þessar reglur í 

daglegu tali oft nefndar einu nafni fræðsluskyldureglurnar,
90

 því þær báðar leggja þá skyldu á 

ábyrgðarmann að fræða hinn skráða um vinnslu persónuupplýsinga. Markmið beggja er það 

sama, þ.e. að auka gagnsæi og veita einstaklingnum upplýsingar um vinnslu 

persónuupplýsinga um sig þannig hann geti tekið upplýsta ákvörðun varðandi afstöðu til 

hennar. Þannig geti hann samþykkt eða andmælt henni. Ábyrgðaraðila ber að hafa frumkvæði 

að því að veita fræðsluna í báðum tilvikum.
91

 Fræðsluskyldan á við um alla ábyrgðaraðila 
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hvort sem sá aðili er stjórnvald eða einkaaðili nema að það sé tekið fram sérstaklega í öðrum 

lögum.
92

  

Í áðurnefndri 20. gr. segir að veita verði einstaklingi fræðslu þegar persónuupplýsinga 

er aflað hjá honum. Með öðrum orðum þýðir það að veita skal fræðsluna þegar upplýsinganna 

er aflað eða áður, en ekki á síðari vinnslustigum eða eftir á. Þetta er óháð því hvaða aðferðum 

er beitt við öflun upplýsinganna.
93

  

Að öllu jöfnu nægir ábyrgðaraðila að veita hinum skráða fræðslu einu sinni. Verði hins 

vegar breyting á vinnslunni eða farið verður að vinna með persónuupplýsingar í öðrum 

tilgangi en í upphafi stóð til, þarf að gera hinum skráða sérstaklega aðvart og veita honum 

fræðslu um þau atriði sem eru talin upp í 20. gr. persónuverndarlaganna.
94

  

Ef um er að ræða barn þá eru það foreldrar eða forráðamenn sem fara með forsjá þess, 

hafa fyrirsvar fyrir það og taka jafnan við fræðslu fyrir hönd barnsins. Ef um barn er að ræða 

eða einstakling sem hefur verið lögræðissviptur getur undir ákveðnum kringstæðum verið 

eðlilegt að beina fræðslunni til barnsins eða hins lögræðissvipta. Fer það eftir aldri og þroska 

barnsins og hæfi hins lögræðissvipta, en samhliða skal veita þeim fræðslu sem hefur forsjá og 

lögráðamanni.
95

 Í barnalögunum nr. 76/2003 er ekki tiltekinn neinn aldur varðandi 

sjálfsákvörðunarrétt barna. Umboðsmaður barna segir að skoðanir barns fái aukið vægi eftir 

því sem það eldist og þroskast. Tekur hann fram að í íslenskum lögum er oft miðað við að frá 

12 ára aldri hafi barn ríkan rétt til þátttöku og meðákvörðunar.
96

  

 

4.8 Aðgangur að lífsýnasöfnum  

Í 9. gr. lífsýnalaganna er fjallað um aðgang að lífsýnasöfnum. Í 1. mgr. sömu greinar kemur 

fram að heilbrigðisgagna
97

 á lífsýnasöfnum eigi að afla með skýrum, tilgreindum og 

lögmætum tilgangi og þau á ekki að nota í öðrum tilgangi, með þeim undantekningum sem 

eru listaðar í 2. – 6. mgr. greinarinnar. Í athugasemdum við 1. mgr. 9. gr. í því frumvarpi sem 

varð að lífsýnalögunum, er kveðið á um að sýni eigi að jafnaði ekki að nota í öðrum tilgangi 

en þeim sem ætlað var í upphafi og eru undantekningar á öðrum eða nýjum tilgangi háðar 

samþykki vísindasiðanefndar. Í framhaldsumræðu 2. umræðu á frumvarpinu kom fram í máli 
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framsögumanns heilbrigðis- og trygginganefndar að 1. mgr. 9. gr. sé meginreglan og að 

undantekningarnar séu þrjár. Sú fyrsta væri að ábyrgðarmaður lífsýnasafns hafi heimild að 

veita aðgang að safninu enda sé búið að aftengja persónuupplýsingar. Önnur væri að safnstjóri 

hefur heimild til að semja við vísindamenn um aðgang að fengnu leyfi Persónuverndar. Þriðja 

og síðasta undantekningin væri að rannsóknaráætlun þarf að hafa verið samþykkt af siðanefnd 

heilbrigðistofnanna eða af vísindasiðanefnd.
98

 Samkvæmt þessu er ljóst að undantekningum á 

meginreglunni hefur verið fjölgað í gildandi lögum eins og nú verður nánar rakið.  

Fyrstu undantekninguna er að finna í 2. mgr. 9. gr. lífsýnalaganna og veitir hún 

ábyrgðarmanni lífsýnasafns heimild til að veita aðgang að heilbrigðisgögnum til frekari 

greiningar á sjúkdómum og til að veita aðgang að lífsýnum til notkunar við gæðaeftirlit, 

aðferðaþróun og kennslu ef þau eru án persónuauðkenna.  

Í 3. mgr. 9. gr. er safnstjóra heimilt að veita aðgang að heilbrigðisgögnum úr 

tilgreindri vísindarannsókn til frekari rannsókna. Þarf þá að fylgja með samningur við 

ábyrgðamann vísindarannsóknarinnar, sbr. 7. gr. b. laga nr. 110/2000. Í 7. gr. b. er nánar 

fjallað um slíka samninga og í samningnum skal, m.a. koma fram fyrirkomulag um vörslu og 

aðgang að heilbrigðisgögnum og hvernig fara skal með þau ef ábyrgðarmaður rannsóknar 

getur ekki lengur uppfyllt hlutverk sitt. Í 2. mgr. 7. gr. b. er heimild fyrir ráðherra til að setja 

reglugerð um nánari framkvæmd á samningnum. Engin slík reglugerð hefur verið sett.  

Í 4. mgr. 9. gr. er enn ein undantekningin og samkvæmt henni er óheimilt að veita 

aðgang að heilbrigðsigögnum nema með fengnu leyfi vísindasiðanefndar eða siðanefndar á 

heilbrigðissviði og þarf að liggja fyrir rannsóknaráætlun á vísindarannsókninni. 

 Í 5. mgr. 9. gr. laganna kemur fram sú undantekning að þegar veittur er aðgangur að 

þjónustusýnum skulu þau vera án persónuauðkenna. Síðan segir að í undantekningartilvikum 

sé hægt að afhenda þau með persónuauðkennum en það er háð leyfi Persónuverndar. Tengsl 

lífsýna við persónuauðkenni skulu vera samkvæmt reglum Persónuverndar. Í athugasemdum í 

frumvarpi því sem varð að lögum nr. 48/2009 um breytingu á lögum nr. 110/2000, um 

lífsýnasöfn, með síðari breytingum var ákveðið að setja inn að þjónustusýni skulu að jafnaði 

vera afhent án persónuauðkenna.  

Talin var þörf á því að gera skýran greinarmun á varðveislu annars vegar og 

afhendingu hins vegar. Þegar hluti þjónustusýnis er afhentur í vísindarannsókn er sá hluti 

merktur að nýju, þ.e. hann fær merkingu í vísindarannsókninni. Ef hins vegar ekki er unnt að 

afhenda hluta sýnis getur verið í undartekningartilvikum hægt að gefa leyfi til þess að afhenda 
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sjálft grunnsýnið í vísindarannsóknina. Á þetta við t.d. um grunnsýni sem er á gleri og er ekki 

hægt að skipta upp. Að vísindarannsókninni lokinni er hægt að skila því aftur en ef hin 

upprunalega merking glatast í slíkum skiptum myndi sýnið ekki geta nýst framar til 

þjónusturannsókna og því myndi það glata sínum upprunalega tilgangi, þ.e. fyrir 

einstaklinginn/sjúklinginn. Slík afhending sýnis til vísindarannsókna er háð leyfi og 

skilyrðum Persónuverndar í hvert sinn. 

Í 6. mgr. 9. gr. er að finna síðustu undantekninguna en þar segir að safnstjóri geti með 

leyfi Persónuverndar og vísindasiðanefndar þegar það á við heimilað notkun lífsýna í öðrum 

tilgangi þrátt fyrir í 2.–4. mgr. 9. gr. laganna enda liggi fyrir miklir hagsmunir og 

ávinningurinn sé meiri en hugsanlegt óhagræði fyrir lífsýnagjafann eða aðra aðila. Í 

athugasemdum við 9. gr. í því frumvarpi sem varð að lífsýnalögunum kemur fram að aðgang 

vegna vísindarannsókna geti safnstjórn ekki heimilað nema að áðurfengnu samþykki 

þáverandi tölvunefndar
99

 og að fyrir liggi rannsóknaráætlun samþykkt af vísindasiðanefnd eða 

siðanefnd viðkomandi heilbrigðisstofnunnar, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 552/1999, um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, eins og gildir almennt um vísindarannsóknir. Safnstjórn 

getur að fengnu samþykki tölvunefndar (og vísindasiðanefndar þegar það á við) heimilað 

notkun lífsýna í öðrum tilgangi en hinum upphaflega, að uppfylltum skilyrðum sem lýst er í 

greininni. Slíkt gæti m.a. verið vegna erfðamála eða annarrar laganauðsynjar.  

Í athugasemdum við 11. gr. í því frumvarpi sem var að vísindarannsóknalögum er gerð 

breyting á áðurnefndri grein á þá vegu að safnstjóri þyrfti ekki í öllum tilvikum fá leyfi 

vísindasiðanefndar til að veita aðgang að lífsýnum sem eru veitt samkvæmt 2. – 4. mgr. 9. gr. 

laganna. Því væri ekki þörf fyrir leyfi vísindasiðanefndar þegar um er að ræða þjónustusýni 

eða óskað er eftir upplýsingum um annað en vísindarannsókn eins og t.d. aðgang vegna 

faðernismála. Hins vegar virðist vera dómamisræmi hvað þetta varðar. Í Hrd. 26. ágúst 2014 

í máli nr. 463/2014 var staðfestur úrskurður héraðsdóms þar sem hafnað var kröfu X, um að 

henni yrði veittur aðgangur að lífsýni Z úr lífsýnasafni Rannsóknastofu Háskólans í 

meinafræði í faðernismáli. Í héraðsdómnum kom fram að í túlkun á áðurnefndri grein um 

notkun lífsýna í öðrum tilgangi en ætlaðar væru þegar þau voru tekin, væri ljóst að enga 

tilvísun væri að finna um erfðarmál þótt það væri tekið í dæmaskyni í greinargerð. Einnig má 

nefna Hrd. 13. júní 2006 í máli nr. 308/2006 en í því máli staðfesti Hæstiréttur dóm 

héraðsdóms sem áður hafði leyft erfðafræðilega rannsókn á blóðsýni úr látnum manni. 

                                                 
99

 Tölvunefnd var sú nefnd hafði eftirlit með lögum á þessu sviði áður en Persónuvernd var sett á fót. Gera má 

ráð fyrir að leyfi Persónuverndar eigi því við núna enda kemur það fram í lögunum. 



36 
 

 Eru hér því tveir dómar sem virðast dæma í sitthvora áttina en í þeim fyrrnefnda var 

beinlínis reynt á aðgang að lífsýnasafni og því var hafnað, sá dómur er jafnframt nýrri, má því 

draga þá ályktun að ekki er heimilt að veita aðgang að lífsýnasafni samkvæmt þessu. Enda 

kemur fram í Hrd. 463/2014 að ekki væri finna lagaheimild í 9. gr. lífsýnalaga sem heimilaði 

slíkan aðgang.  

 

4.9 OECD-tilmælinn um lífsýnasöfn, þegar vikið er frá upprunalegu samþykki 

Í 3.1 gr. OECD-tilmælanna er að finna leiðbeiningar um hvernig eigi að snúa sér þegar vikið 

er frá upprunalegu upplýstu samþykki. Endurskoða þarf ákvörðunina með gildandi lög í huga 

og með siðanefndum rannsókna eða sambærilegum nefndum. Er þetta talið eiga við þegar 

lífsýni eða heilbrigðisgögn eru notuð í öðrum en upprunalegum tilgangi, ef ekki var fengið 

upplýst samþykki við söfnun á lífsýni, þegar þarf að endurnýja samþykkið, þegar söfnun á 

lífsýnum og upplýsingum var fengið með víðtæku samþykki eða takmörkuðum upplýsingum 

við söfnunina og á þetta sérstaklega við í málum þegar um er að ræða stórfelldar 

erfðafræðilegar faraldsfræðirannsóknir. 
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5. Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 

Nú þegar búið er að fara yfir hvað verður um lífsýnið kemur að hinni 

rannsóknarspurningunni: Eru framkvæmdar vísindarannsóknir á lífsýnum sem eru lögð inn á 

lífsýnasöfn í krafti þjónustusýna? 

  

5.1 Sögulegt yfirlit laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 

Árið 2015 tóku gildi lög nr. 44/2014, um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði
100

 eftir nokkra 

ára undirbúning. Megintilgangur laganna er að setja fram heildstæða löggjöf um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði með það að leiðarljósi að viðhalda trausti almennings 

með skýru regluverki.
101

 Fyrir tíð vísindarannsóknalaganna var lagaákvæði að finna víða í 

íslenskri löggjöf. Verður nú vikið að því hvar helstu reglur var að finna fyrir tíð laganna. 

Skilgreiningu á því hvað er vísindarannsókn kom fyrst í 4. mgr. 2. gr. laga nr. 74/1997, 

um réttindi sjúklinga, og var rannsókn útskýrð sem rannsókn sem væri gerð til að auka við 

þekkingu sem hefði m.a. það í för með sér að bæta heilsu og lækna sjúkdóma. Það þyrfti að 

liggja fyrir mat annað hvort vísindasiðanefndar eða siðanefndar á því hvort rannsóknin stæðist 

bæði siðferðisleg og vísindalega sjónarmið. Regluna um samþykki sjúklings var að finna í 1. 

mgr. 10. gr. sömu laga. Þar sagði að sjúklingur þyrfti að gefa fyrirfram samþykki sitt með 

formlegum hætti vegna þátttöku sinnar í vísindarannsókn. Áður en samþykki sjúklingsins lægi 

fyrir yrði að veita honum ítarlegar upplýsingar um vísindarannsóknina, þá áhættu sem kynni 

að fylgja, hugsanlegan ávinning og í hverju þátttakan væri fólgin. Sjúklingurinn yrði 

upplýstur um það að hann gæti hafnað þátttöku sinni í vísindarannsókninni á hvaða 

tímapunkti sem væri. Í 2. mgr. 10. gr. sömu laga kom fram að óheimilt væri að framkvæma á 

sjúklingi vísindarannsókn sem stóðst ekki skilyrði 4. mgr. 2. gr. sömu laga. Í 3. mgr. 15. gr. 

sömu laga var að finna heimild Persónuverndar til að veita aðgang að upplýsingum úr 

sjúkraskrám, þ.m.t. lífsýnum, vegna vísindarannsókna, enda stæðist rannsókn skilyrði 

vísindarannsóknar, sbr. 4. mgr. 2. gr. laga um réttindi sjúklinga.  

Helstu réttarheimildir um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði var að finna
102

 í 

reglugerð nr. 286/2008, um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði sem sett var með stoð í 

ákvæði 29. gr. laga um réttindi sjúklinga. Þar var m.a. að finna ákvæði um skipan og hlutverk 

vísindasiðanefndar og siðanefndar. Í 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar var að finna þá reglu að 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði yrðu ekki leyfðar nema fram hafði farið mat á áhættu 
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annars vegar og þeirri gagnsemi sem getur hlotist af rannsókninni hins vegar. Við matið yrðu 

hagsmunir sjúklingsins alltaf að koma framar en hagsmunir vísinda og samfélagsins. Í 2. mgr. 

6. gr. reglugerðarinnar sagði enn frekar að óheimilt væri að framkvæma vísindarannsókn á 

heilbrigðissviði nema hún hefði áður hlotið samþykki vísindasiðanefndar eða siðanefndar. Í 7. 

og 8. gr. reglugerðarinnar var fjallað um samþykki þátttakenda, persónuvernd, eftirlit 

vísindasiðanefndar og annarra siðanefnda og starfsreglur vísindasiðanefndar.  

Einnig voru gerðar breytingar á persónuverndarlögum við gildistöku 

vísindarannsóknalaganna, þá sérstaklega ákvæði 8. gr. um almennar reglur um heimildir fyrir 

vinnslu persónuupplýsinga og ákvæði 9. gr. um sérstök skilyrði fyrir vinnslu viðkvæmra 

persónuupplýsinga.
103

  

Eins og áður hefur verið vikið að var það markmið með samningu vísindarannsóknalaga að 

búa til heildstæða löggjöf sem tryggði hagsmuni þátttakenda í rannsóknum og einnig að 

tryggja hag almennings af framförum í vísindum og heilbrigðisþjónustu.
104

 Í almennum 

athugasemdum með frumvarpinu sem varð að vísindarannsóknalögum var rýnt í gagnrýni 

ýmissa aðila á þágildandi lagaákvæðum, en hún fólst m.a í:  

 Heildstæða löggjöf vantar.  

 Lagarammi úreltur, annars vegar of strangur og hins vegar gloppóttur.  

 Umsóknarferli of flókið.  

 Endurskoða þarf verkaskiptingu milli vísindasiðanefndar og Persónuverndar. Leyfisveitingar 

og siðfræðilegt mat, m.a. á því hvort veita eigi aðgang að gögnum, ætti að vera hjá 

vísindasiðanefnd, en kröfur um öryggi upplýsinga og eftirlit með því ætti að vera í höndum 

Persónuverndar.  

 Of miklar kröfur gerðar til upplýsts samþykkis.  

 Gera þarf greinarmun á samþykki fyrir virkri þátttöku í rannsókn og samþykki fyrir aðgangi að 

gögnum.  

 Setja þarf ákvæði um víðtækt samþykki.  

 Bent hefur verið á að kröfur um eyðingu rannsóknargagna geti falið í sér óþarfa sóun 

verðmæta.  

 Núverandi lagaumhverfi skapar erfiðleika við notkun meðferðargagnagrunna.  

 Endurskoða þarf lagaumhverfi vísindarannsókna með tilliti til alþjóðlegra skuldbindin 

 

Eina af gagnrýnisröddunum fyrir setningu vísindarannsóknalaganna má finna í grein 

eftir Reynir Tómas Geirsson sem birt var í Læknablaðinu árið 2013. Þar gagnrýnir hann 

umsóknarferlið fyrir aðgangi að heilbrigðisgögnum þar sem umsókn fari til Persónuverndar 

og vísindasiðanefndar á sama tíma. Hvor bendi á annan. Það tæki því óþarflega langan tíma 

að vinna úr umsóknunum.
105
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5.2 Helstu skilgreiningar í vísindarannsóknalögunum 

5.2.1 Hvað er vísindarannsóknir á heilbrigðissviði? 

Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði eru skilgreindar sem rannsóknir á mönnum, lífsýnum og 

heilbrigðisupplýsingum þar sem vísindalegum aðferðum er beitt og eiga að auka þekkingu á 

sjúkdómum og heilbrigði., sbr. 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna. Í athugasemdum við 1. tölul. 1. 

mgr. 3. gr. í því frumvarpi sem varð að vísindarannsóknalögum kemur fram að horft var til 4. 

mgr. 2. gr. laga um réttindi sjúklinga sem hefur verið greint frá.
106

  

Vísindarannsókn á mönnum er skýrð í 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna sem „rannsókn 

þar sem einstaklingur tekur virkan þátt í vísindarannsókn, svo með því að gangast undir 

rannsókn, gefa sýni eða veita upplýsingar vegna rannsóknarinnar.“ Í athugasemdum við 2. 

tölul. 1. mgr. 3. gr. í því frumvarpi sem varð að löguunm er tekið fram að undir 

vísindarannsóknir á mönnum falla ekki rannsóknir þar sem stuðst er við undirliggjandi gögn 

eins og lífsýni eða heilbrigðisupplýsingar.
107

 

 

5.2.2 Hvað eru heilbrigðisupplýsingar?  

Heilbrigðisupplýsingar eru samkvæmt 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna, skilgreindar sem 

sjúkraskrárupplýsingar, upplýsingar og gögn úr lífsýnasöfnum og aðrar upplýsingar um 

sjúkrasögu og heilsu. Í athugasemdum við 4. tölul. 1. mgr. 3. gr. í því frumvarpi sem varð að 

vísindarannsóknalögum er tekið fram að undir heilbrigðisupplýsingar falla einnig upplýsingar 

sem fengnar eru með rannsóknum á lífsýnum, án frekari útskýringa. Heilbrigðisupplýsingar 

geta einnig verið upplýsingar um sjúkrasögu og heilsuhagi og eru nefnd t.d. erfðaeiginleikar 

og lyfja-, áfengis- og vímuefnanotkun. Jafnframt eru það upplýsingar sem fengnar eru frá 

hinum ýmsum heilbrigðisstofnunum sem og öðrum stofnunum eins og Tryggingarstofnun, 

Fangelsismálastofnun ríkisins og fleiri stofnunum. Heilbrigðisupplýsingar eru nýmæli og um 

er að ræða safnheiti þar sem ýmsar upplýsingar eru settar undir einn og sama hattinn. Af þessu 

má ráða að hugtakið heilbrigðisupplýsingar hafi mjög víða skilgreiningu.
108

  

Skilgreiningu á heilbrigðisgögnum er að finna í 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna og á það 

við um heilbrigðisgögn og lífsýni. Það er afmarkaðra hugtak en til að mynda 

heilbrigðisupplýsingar.  
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5.2.3 Hvað er gagnarannsóknir og inngrip?  

Skilgreiningu á því hvað er gagnarannsókn er að finna í 7. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna og er 

átt við rannsókn þar sem fyrirliggjandi gögn er notuð. Einstaklingur tekur ekki þátt í slíkri 

rannsókn heldur er stuðst við gögn eða upplýsingar frá honum. Í athugasemdum við 7. tölul. 

1. mgr. 3. gr. í því frumvarpi sem varð að vísindarannsóknalögum kemur fram að um er að 

ræða nýtt hugtak og eru gagnarannsóknir oft kallaðar aftursýnar rannsóknir.
109

  

 Inngrip er samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna er útskýrt sem íhlutun sem felur í 

sér líkamlega íhlutun eða íhlutun sem felur í sér áhættu fyrir andlega heilsu viðkomandi 

einstaklings. Í athugasemdum við 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. í því frumvarpi sem varð að 

vísindarannsóknalögum er talað um að slíkar rannsóknir væru að jafnaði meira íþyngjandi 

fyrir þátttakendur en aðrar rannsóknir, þar af leiðandi væru settar strangari reglur um þær. Í 

athugasemdunum er vísað til að við rannsóknir á mönnum sé þessi regla sérstaklega virk og 

það sé vegna þess að litið var til viðbótarbókanir við Oviedo-sáttmálann.
110

  

 

5.3 Grundvallarkröfur í vísindarannsóknum  

Í 4. gr. laganna er að finna þá grundvallarkröfu sem gera verður, og er hún sú að bera skal 

virðingu fyrir mannhelgi þátttakenda og ekki skal fórna mannréttindum fyrir hagsmuni 

vísinda og samfélags. Endurspeglar þetta flestalla alþjóðasamninga og lög nágrannaþjóða sem 

hafa og koma til skoðunar. Skýringu á orðinu mannhelgi er finna í Lögfræðiorðabókinni og er 

þar átt við lögvernd þeirra réttinda sem standa manninum næst. Þar eru tekin dæmi til frekari 

skýringa og eru það líf, limir, æra og einkalíf.
111

 

 

5.4 Vísindarannsóknir á mönnum IV. kafli 

Vísindarannsóknalögunum er skipt upp þannig að í IV. og V kafla er fjallað um 

vísindarannsóknir á mönnum en í VI. kafla laganna er fjallað um gagnarannsóknir. Fyrirmynd 

ákvæða IV. og V. kafla
112

 er að finna í 16. gr. Oviedo-sáttmálanum um mannréttindi og 

líflæknisfræði sem fjallað er um í 4. kafla ritgerðarinnar.  

Í 15. gr. laganna, sem er fyrsta greinin í IV. kafla, segir að ekki skuli gera 

vísindarannsóknir sem fela í sér inngrip ef hægt er að ná sömu eða svipuðum markmiðum án 
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þátttöku manna. Í athugasemdum við 15. gr. í því frumvarpi sem varð að 

vísindarannsóknalögunum var horft til áðurnefndrar 16. gr. Oviedo-sáttmálans og 5. gr. 

viðbótarbókunar við sáttmálann um rannsóknir á sviði líflæknisfræði. Þar segir að rannsóknir 

á mönnum séu óheimilar nema ekki sé önnur leið fær sem skilar sambærilegum árangri. 

Einnig var horft til 22. gr. norsku laganna um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (n. lov nr. 

44/2008, om medisinsk og helsefaglig forskning).
113

   

Áður en vísindarannsókn á mönnum hefst skal vísindasiðanefnd eða siðanefnd 

heilbrigðisrannsókna meta áhættu, óþægindi og gagnsemi fyrir þátttakendur og aðra, sbr. 2. 

mgr. 15. gr. laganna. Í athugasemdum við 2. mgr. 15. gr. í því frumvarpi sem varð að 

vísindarannóknalögunum er vísað í 6. gr. viðbótarbókun Oviedo-sáttmálans um rannsóknir á 

sviði líflæknisfræði. Í áðurnefndri grein kemur fram að rannsóknir eiga ekki að hafa í för með 

sér áhættu og álag á menn sem er óhæfilega mikið í samanburði við mögulegan hag. Jafnframt 

kemur fram að ef ekki er við því búist að þátttakendum rannsóknarinnar njóti beinnar 

heilsubótar er aðeins heimilt að gera þær rannsóknir sem hafa lágmarksáhættu og 

lágmarksálag í för með sér. Er vísað í að þetta sé með fyrirvara í ii. 2. mgr. 15. gr. Oviedo-

sáttmálans en er hins vegar í ii. lið 2. mgr. 16. gr., um vernd einstaklinga sem ekki eru færir 

um að veita samþykki sitt. Í 2. málsl. 2. mgr. 16. gr. var ætlunin að tryggja að við rannsókn á 

gagnsemi nýrrar meðferðar en þar segir að tryggja eigi að sjúklingur fái viðurkennda meðferð.  

Í 3. mgr. 15. gr. er vikið sérstaklega að þeim einstaklingum sem teljast í viðkvæmum 

samfélagshópum þ.e. einstaklingar sem eru ekki í aðstöðu til að taka upplýsta eða óþvingaða 

ákvörðun. Í athugasemdum við 3. mgr. 15. gr., í frumvarpinu sem varð að 

vísindarannsóknalögunum er þetta nánar útskýrt og eru nefndir í dæmaskyni fangar, geðsjúkir, 

heilabilaðir, börn o.fl.
114

 Einnig var að finna í 3. mgr. 6. gr. þágildandi reglugerðar nr. 

286/2008, um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði sambærilegt ákvæði en þar sagði: „Meta 

skal sérstaklega rannsóknir, þar sem falast er eftir þátttöku barna eða einstaklinga úr 

viðkvæmum samfélagshópum, sem njóta skulu sérstakrar verndar.“ Gildandi reglugerð er 

reglugerð nr. 1146/2010, um vörslu og nýtingu lífsýna í lífsýnasöfnum eins áður hefur komið 

fram.  

Í 16. gr. laganna er að finna ákvæði um söfnun, notkun og afhendingu 

heilbrigðisgagna til notkunar í vísindarannsóknum og skal slíkt fara fram í samræmi við 

tilgang rannsóknar og með leyfi vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna. Í 

athugasemdum við 16. gr. frumvarpsins sem varð að vísindarannsóknalögunum kemur fram 
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að samkvæmt 27. gr. sömu laga sé það vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna 

sem heimilar aðgang að gögnum. Aðgangur er háður ábyrgðarmanni gagnanna, sbr. 8. gr. laga 

nr. 41/2007, um landlækni og lýðheilsu eða safnstjóra lífsýnasafns eða heilbrigðissviði. Horft 

var til 34. gr. norska laganna, sem áður hefur verið vikið að. Þar var jafnframt sérstaklega 

tekið fram að það væri í samræmi við meginreglur persónuverndarlaganna þá einkum 7. gr. 

þeirra. Fjallað er sérstaklega um þessar tilteknu meginreglur persónuverndarlaganna hér að 

framan.   

 

5.5 Samþykki fyrir vísindarannsóknum á mönnum, V. kafli 

Í 18. gr. laganna er að finna ákvæði um samþykki þátttakenda í vísindarannsóknum. 

Samkvæmt 1. mgr. greinarinnar þarf að afla samþykkis þátttakenda í vísindarannsókn á 

mönnum. Í 2. mgr. 18. gr. laganna kemur fram að samþykki skuli vera skriflegt og veitt af 

fúsum og frjálsum vilja eftir að þátttakendum hafa verið veittar fullnægjandi upplýsingar um 

rannsókn, hvaða áhætta henni kunna að fylgja, hvaða ávinning þátttakandi kann að hafa af 

þátttökunni og í hverju þátttakan er fólgin. Þátttakanda er gerð grein fyrir því að hann geti á 

hvaða tímapunkti sem er hætt þátttöku án frekari skýringa eftir að rannsókn er hafin.  

Í athugasemdum við 18. gr. í frumvarpinu sem varð að vísindarannsóknalögunum 

kemur fram að horft var til áðurnefnds Oviedo-sáttmála um mannréttindi og líflæknisfræði en 

í v. lið 16. gr. sáttmálans og 14. gr. viðbótarbókunar sáttmálans um rannsóknir á sviði 

líflæknisfræði sem fjallar um samþykki. Vísast um þetta til 4. kafla hér að framan. Einnig var 

horft til 13. gr. norsku laganna um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Jafnframt segir í 

frumvarpinu að samþykki sé þungamiðja vísindarannsókna á mönnum og einnig kemur fram 

að það sé grundvallarforsenda fyrir vísindarannsóknum og er vitnað í 24. lið Helsinki-

yfirlýsingar Alþjóðafélags lækna en eflaust átt við 26. lið yfirlýsingarinnar sem fjallar um 

upplýst samþykki.
115

  

Í 19. gr. laganna er að finna heimild fyrir því að leita eftir samþykki fyrir varðveislu 

gagna til notkunar í síðari rannsóknum. Er slíkt samþykki háð leyfi vísindasiðanefndar eða 

siðanefndar heilbrigðisrannsókna þ.e. hvaða skilyrðum það er bundið. Nefndin getur einnig 

ákveðið ef þurfa þykir að leita eigi nýs samþykkis ef hún metur það nauðsynlegt. Í 

athugasemdum við 19. gr. frumvarpsins sem varð að vísindarannsóknalögunum kemur fram 

að þátttakendur geti takmarkað samþykki sitt við ákveðnar eða tilteknar rannsóknir og er 

nefnd í dæmaskyni rannsókn á krabbameini, þ.e. að þátttakandi getur þannig bundið samþykki 
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sitt eingöngu við krabbameinsrannsóknir en ekki aðrar vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. 

Samkvæmt 2. mgr. 19. gr. laganna eiga þátttakendur rétt á því að fá upplýsingar um í hvaða 

rannsóknum gögn þeirra eru notuð og eiga þann möguleika að takmarka samþykki sitt við 

tilteknar rannsóknir eins og áður hefur komið fram. Er tilgangurinn sá að styrkja rétt 

þátttakenda sem hafa gefið svo víðtækt samþykki.
116

  

Samkvæmt 3. mgr. 19. gr. laganna skal varðveita þau lífsýni og þær 

heilbrigðisupplýsingar sem eru veittar samkvæmt 1. mgr. sömu greinar til frambúðar í 

lífsýnasafni og fara eftir lífsýnalögunum. Endar greinin á því að fjalla um þá skyldu að 

upplýsa verður þátttakendur um varðveislu lífsýna í lífsýnasöfnum. Í athugasemdum við 19. 

gr. frumvarpsina sem varð að vísindarannsóknalögunum er tekið fram að við gerð laganna 

yrði einnig farið í breytingar á persónuverndarlögum hvað varðar ákvæði til bráðarbirgðar um 

að embætti landlæknis færi í ítarlega kynningu meðal almennings á lífsýnasöfnum, söfnun 

heilbrigðisupplýsinga og þeim reglum sem um það gilda. Jafnframt er tekið fram að 

ábyrgðarmenn lífsýnasafna bera þá ábyrgð að tryggja rétt þátttakenda og er nefnd í 

dæmaskyni miðlun upplýsinga á vefum sínum. Ennfremur kemur fram í áðurnefndu 

frumvarpi að sjálfsagt er að gera kröfu gagnvart ábyrgðarmönnum. Í leyfisveitingu ráðherra 

segir: „enda verði söfnin að axla ábyrgð á varðveislu þeirra verðmæta sem eru í formi lífsýna 

og rannsóknagagna.“
117

 Ekki er að finna slíka kröfu í reglugerð nr. 1146/2010, um vörslu og 

nýtingu lífsýna í lífsýnasöfnum. Því er það athyglisvert að um þetta er rætt í greinargerð með 

lögunum en hvergi er að finna slíka kröfu í reglugerðinni eða lögunum. 

Í 4. mgr. 19. gr. laganna er fjallað um þá ábyrgð sem ábyrgðarmenn rannsókna bera 

þegar þeir leggja lífsýni eða heilbrigðisupplýsingar inn í lífsýnasafn. Ábyrgðarmaður 

rannsóknar þarf að semja við safnstjóra um hvernig aðgangi að gögnum til vísindarannsókna 

verði háttað og tryggja skal að notkunin rúmist innan þess samþykkis sem gefið var af 

þátttakendum. Einnig skal þess gætt að slík varðveisla sé í samræmi við persónuverndarlögin. 

Í 20. gr. laganna kemur fram að tilkynna þarf breytingar á rannsóknaráætlun til þeirrar 

vísindasiðanefndar eða siðanefndar heilbrigðisrannsókna sem samþykkti rannsóknaráætlunina 

og þarf ábyrgðarmaður rannsóknaáætlunarinnar að horfa til 2. og 3. mgr. 12. gr. laganna við 

slíkar breytingar. Vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna þarf í slíkum tilvikum 

að meta hvort afla þurfi nýs samþykkis þátttakenda. Í athugasemdum við 12. gr. í frumvarpinu 

sem varð að vísindarannsóknarlögunum kemur fram að þetta eigi ekki við um minniháttar 

breytingar heldur megi gera ráð fyrir að afla þurfi nýs samþykkis þegar meiriháttar breytingar 
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verða á rannsóknaráætluninni. Við matið skal horfa til 1. mgr. 4. gr. laganna en þar segir að 

mannréttindum skuli ekki fórnað fyrir hagsmuni vísinda og samfélags.
118

  

Umfjöllun um afturköllun á samþykki er að finna í 21. gr. laganna. Þar segir að 

þátttakendur geti á hvaða tímapunkti sem er dregið samþykki sitt til baka og á það einnig við 

um varðveislu lífsýna eða heilbrigðisupplýsinga sem á að nýta til síðari rannsókna. Ef 

þátttakandi dregur samþykki sitt til baka samkvæmt 2. mgr. 21. gr. laganna skal þegar í stað 

hætta rannsóknum á lífsýninu eða heilbrigðisupplýsingunum. Þátttakendur geta krafist þess að 

lífsýnum og heilbrigðisupplýsingum um sig verði eytt. Í 3. mgr. 21. gr. laganna kemur fram 

að ekki sé hægt að krefjast eyðingar á lífsýni eða heilbrigðisupplýsingum ef um er að ræða 

ópersónugreinanlegt lífsýni eða upplýsingar. Jafnframt er ekki hægt að krefjast eyðingar ef 

lífsýni er orðið hluti af öðru efni eða upplýsingarnar eru orðnar hluti af niðurstöðu rannsóknar.  

Í athugasemdum við 21. gr. frumvarpsins sem varð að vísindarannsóknalögunum 

kemur fram að við gerð frumvarpsins var horft til v. liðar 16. gr. Oviedo-sáttmálans um 

mannréttindi og líflæknisfræði og 14. gr. viðbótarbókunar við sáttmálann. Einnig var litið til 

16. gr. norsku laganna um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.
119

  

Framkvæmd á afturköllun samþykkis fer þannig fram að send er inn umsókn um það 

til þeirrar siðanefndar sem samþykkti rannsóknina eða til ábyrgðarmanns rannsóknarinnar og 

eru leiðbeiningar á vef vísindasiðanefndar um hvernig eigi að framkvæma afturköllun 

samþykkis. Jafnframt segir í athugasemdum með sama frumvarpi
120

 að sú regla að ekki sé 

hægt krefjast eyðingar á lífsýni eða upplýsingum sé í samræmi við 2. mgr. 7. gr. lífsýnalaga 

og er byggt á þeirri meginreglu að upplýst samþykki gildir þar til að það er afturkallað og eru 

nánari fyrirmæli um framkvæmd í 7. gr. reglugerðar nr. 1146/2010, um vörslu og nýtingu 

lífsýna í lífsýnasöfnum. Ákvæðið hljóðar svo: 

Lífsýnisgjafi getur hvenær sem er afturkallað samþykki sitt fyrir varðveislu lífsýnis í 

lífsýnasafni vísindasýna og/ eða þátttöku í vísindarannsókn. Skal hann tilkynna 

ábyrgðarmanni rannsóknar eða söfnunar um ákvörðun sína. Ábyrgðarmaður skal 

afhenda lífsýnisgjafa staðfestingu á afturköllun. Ábyrgðarmaður rannsóknar eða 

söfnunar skal tilkynna vísindasiðanefnd og Persónuvernd um afturköllunina. Þegar 

lífsýnisgjafi hefur afturkallað samþykki sitt skv. 2. mgr. 7. gr. laga um lífsýnasöfn, 

skal lífsýninu eytt; þ.e. vefjasýnum, blóðsýnum, frumum og einangruðu erfðaefni 

(DNA/RNA) og er óheimilt að framkvæma frekari rannsóknir á lífsýninu, hvort heldur 

er upprunalegu lífsýni eða einangruðum þáttum þess, frumum eða erfðaefni.  
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Niðurstöðum rannsókna sem þegar hafa verið framkvæmdar og byggja á notkun 

lífsýnis þess sem afturkallar samþykki sitt skal hins vegar ekki eytt, en þær skulu 

varðveittar á ópersónugreinanlegu formi þannig að ekki sé unnt að rekja 

niðurstöðurnar til lífsýnisgjafans. Niðurstöður rannsókna teljast hvers kyns 

niðurstöður; skrifaður texti, tölugildi, kvarðar, gröf og myndir. Einnig niðurstöður sem 

hafa að geyma sameindir eða sameindabúta (þ.m.t. úr kjarnsýrum eða próteinum) á 

formi banda eða bletta í hlaupi, á himnum eða glerjum. Notkun þeirra til frekari 

rannsókna er óheimil.  

Afurðum rannsókna sem eiga uppruna sinn í lífsýni, svo sem vefjaræktunum, 

frumulínum, einangruðum genum eða einangruðum sameindum, upprunalegum eða 

breyttum, skal ekki eytt, en öll persónuauðkenni skulu afmáð þannig að ekki sé hægt 

að rekja uppruna þeirra til lífsýnisgjafans. 

Um öryggi persónuupplýsinga fer skv. reglum sem Persónuvernd setur, sbr. einkum 9. 

tölul. 5. gr. og 2. mgr. 12. gr. laga um lífsýnasöfn. 

Í 23. gr. laganna er fjallað um skilyrði fyrir þátttöku þeirra sem eru ekki hæfir til að 

veita samþykki fyrir þátttöku. Þær rannsóknir sem gera á á mönnum sem ekki eru hæfir til að 

veita samþykki sitt eru einungis heimilar ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt: 

a. Ástæða sé til að ætla að niðurstöður rannsóknarinnar geti orðið til að bæta heilsu 

þátttakenda, 

b. Ekki sé kostur á að gera rannsóknir með sambærilegum árangri á þeim sem eru hæfir til 

að veita samþykki, 

c. Viðkomandi einstaklingar hafi verið upplýstir um rannsóknina, eftir því sem kostur er, og 

séu ekki mótfallnir þátttöku, 

d. Forsjáraðili barns, lögráðamaður lögræðissvipts manns eða nánasti aðstandandi 

einstaklings skv. 2. mgr. 22. gr. hafi veitt samþykki sem uppfyllir skilyrði laga þessara. 

 

 Í 2. mgr. 23. gr. laganna segir að heimila megi rannsókn þrátt fyrir að hún muni 

mögulega ekki bæta heilsu viðkomandi, af því að markmiðið sé að auka verulega vísindalega 

þekkingu á ástandi, sjúkdómi eða fötlun hlutaðeigandi fyrir aðra sem eru í sama aldurshópi 

eða búi við samskonar fötlun eða þjást af sama sjúkdómi. Ef svo er skulu rannsóknir eingöngu 

uppfylla b. – d. lið 1. mgr. 23. gr. laganna og mega aðeins fela í sér minniháttar áhættu eða 

álag. Í athugasemdum við 23. gr. frumvarpsins sem varð að vísindarannsóknalögunum kemur 

fram að þessi áðurnefndu fjögur skilyrði er að finna í 17. gr. Oviedo-sáttmálans og í 1. mgr. 

15. gr. viðbótarbókunar Oviedo-sáttmálans um rannsóknir á sviði líflæknisfræði. Einnig var 

litið til 18. gr. norsku laganna um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.
121

  

 Í 24. gr. laganna og síðustu grein V. kafla er fjallað um samþykki fyrir rannsóknum í 

bráðatilvikum. Með bráðartilvikum er átt við þegar sjúklingur getur ekki veitt samþykki og 
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það er ekki unnt að afla samþykkis nánasta aðstandanda en þá eru rannsóknir sem eru ekki 

beinlínis hluti af meðferð ekki heimilaðar nema að þessum skilyrðum uppfylltum: 

 
a. Áhætta og álag fyrir sjúkling er minni háttar, 

b. Sjúklingur er ekki mótfallinn því og ekki ástæða til að ætla að hann hefði verið mótfallinn 

þátttöku ef hann hefði verið hæfur til að veita samþykki, 

c. Ekki er hægt að ná sambærilegum árangri með rannsókn á einstaklingum sem geta veitt 

samþykki, 

d. Rannsókn er tvímælalaust réttlætanleg með tilliti til möguleika á því að niðurstöður hennar 

geti nýst viðkomandi einstaklingi eða einstaklingum með sama sjúkdóm eða stuðlað að 

mikilvægum forvörnum, greiningum eða lækningum og; 

e. Rannsókn í bráðatilvikum hefur verið sérstaklega samþykkt af vísindasiðanefnd eða 

siðanefnd heilbrigðisrannsókna. 

 

 Samkvæmt 2. mgr. 24. gr. laganna skal hins vegar afla samþykkis fyrir framhaldi 

rannsóknar hjá viðkomandi einstaklingi eða nánasta aðstandanda eins fljótt og unnt er og skal 

jafnframt veita viðeigandi upplýsingar um rannsóknina. 

 

5.6 Gagnarannsóknir samkvæmt VI. kafla vísindarannsóknalaganna 

Eins og áður hefur komið fram eru gagnrannsóknir og heilbrigðsigögn nýmæli í lögunum. 

Hvergi er í vísindarannsóknalögunum minnst á þjónustusýni eins og gert er í lífsýnalögunum. 

Það hefur því ekki tekist að sameina hugtakasmíði við gerð laganna. Má m.a. finna gagnrýni á 

það fyrirkomulag að tala um heilbrigðisgögn í stað lífsýna í umsögn sem send var til Alþingis 

í umsagnarferði frumvarpsins. Þar segir að betra væri að nefna hlutina réttum nöfnum og hafa 

þá þar með skiljanlega.
122

  

Í 25. gr. laganna er tekið fram að um gagnarannsóknir gildi ákvæði I.-III. og VI.-IX. 

kaflar laganna. Skipulag og framkvæmd gagnarannsókna og vísindasiðfræðilegt mat fer eftir 

ákvæðum I.-III. kafla laganna. Í 26. gr. laganna er að finna fjórar meginreglur um notkun 

heilbrigðisgagna, lífsýna og heilbrigðisupplýsinga. Er sú fyrsta að notkun gagna skal vera í 

samræmi við rannsóknaráætlun sem þarf að njóta samþykkis siðanefndar, sbr. 12. gr. laganna. 

Önnur meginreglan er að notkun gagnanna þarf að vera í samræmi við yfirlýstan tilgang 

rannsóknar. Þriðja meginreglan er sú að notkun heilbrigðisgagna verður að vera í samræmi 

við persónuverndarlögin, sérstaklega 7. gr. þeirra. Fjórða og síðasta meginreglan er sú að 

notkun gagna í gagnrannsóknum verði nægileg, viðeigandi og ekki umfram það sem 

nauðsynlegt er til að ná tilgangi rannsóknarinnar.
123

 Í athugasemdum við 26. gr. í frumvarpinu 
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sem varð að vísindarannsóknalögunum er aðeins tekið eitt stutt dæmi og er það svohljóðandi: 

„ [...] átt við að ekki skuli hafa gögn á persónugreinanlegu formi lengur en nauðsynlegt er.“
124

  

Í 1. mgr. 27. gr. laganna er að finna heimild fyrir aðgangi að heilbrigðisgögnum. Það 

er vísindasiðanefnd eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna sem heimilar aðgang að 

heilbrigðisgögnum vegna vísindarannsókna sem hafa verið leyfðar af sömu nefndum. Í 

athugasemdum með 27. gr. frumvarpsins sem varð að vísindarannsóknalögunum kemur fram 

að Persónuvernd hafði áður farið með það hlutverk, sbr. 3. mgr. 15. gr. laga um réttindi 

sjúklinga. Ákvæðið var fellt á brott með gildistöku vísindarannsóknalaganna. Ástæðan var sú 

að verkefnið var talið falla betur að störfum vísindasiðnefndar og siðanefndar 

heilbrigðisrannsókna því ekki var einungis verið að gæta að hagsmunum einstaklinga vegna 

persónuverndar heldur einnig að svara siðferðisspurningum um það hvort rétt væri að afhenda 

gögn vegna gagnarannsókna. Þannig eigi vísindasiðanefnd eða siðanefnd 

heilbrigðisrannsókna að meta bæði reglur persónuverndarlaganna og siðferðissjónarmið þegar 

meta á hvort veita skuli aðgang að gögnum, sbr. 12. gr. vísindarannsóknalaganna.
125

  

Í 2. mgr. 27. gr.laganna er farið inn á þau skilyrði sem vísindasiðanefnd eða siðanefnd 

heilbrigðisrannsókna geta sett fyrir notkun heilbrigðisgagna. Til þess að notkun á gögnum sé 

heimil þarf samþykki ábyrgðaraðila gagnanna og tryggja þarf að jafnræðis sé gætt við 

veitingu aðgangs að lífsýnum og heilbrigðisupplýsingum og að upplýsingar í 

heilbrigðisgögnum séu trúnaðarmál.  

Í 3. mgr. 27. gr. laganna kemur fram að það beri að skrá í sjúkraskrá í hvert sinn sem 

hún er skoðuð vegna vísindarannsókna. Í athugasemdum við 3. mgr. 27. gr. í frumvarpinu sem 

varð að vísindarannsóknalögunum kemur fram að þetta sé samhljóða þágildandi 4. mgr. 15. 

gr. laga um réttindi sjúklinga.
126

 

Í 4. mgr. 27. gr. laganna er að finna reglu um aðgang að lífsýnum og skal gæta að 

úrsagnarétti lífsýnagjafa þ.e. rétti einstaklings sem lífsýni er úr samkvæmt lífsýnalögum. 

Jafnframt skal gæta að ákvæðum laga nr. 55/2009, um sjúkraskrá þegar veittur er aðgangur að 

sjúkraskrám. Í athugasemdum við 4. mgr. 27. gr. í frumvarpinu sem varð að 

vísindarannsóknalögunum kemur fram að þetta eigi við um vísindasýni sem eru varðveitt á 

lífsýnasöfnum og samkvæmt 3. mgr. 7. gr. á það við um þjónustusýni sem eru varðveitt á 

lífsýnasöfnum með ætluðu samþykki 4. mgr. 7 .gr. lífsýnalaga.
127
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Ætlað samþykki ekki nefnt í vísindarannsóknalögunum en í frumvarpinu er ætlað 

samþykki nefnt tvisvar og er það eingöngu til þess að vísa til lífsýnalaganna. Í þessu tilviki er 

rætt um ætlað samþykki með úrsagnar heimild lífsýnagjafa í huga, þ.e. að ekki er heimild til 

að veita aðgang að þeim sem hafa skráð sig úr gagnagrunni. Einnig var gerð sú breyting með 

lögum um sjúkraskrá að einstaklingar geti lagt bann við að sjúkraskráupplýsingar séu 

persónugreinanlegar í safni heilbrigðisupplýsinga til notkunar í vísindarannsóknir. 

Í 5. mgr. 27. gr. laganna er finna heimild fyrir vísindasiðanefnd til að setja reglur um 

afgreiðslu umsókna um aðgang að heilbrigðisgögnum. Í athugasemdum við 5. mgr. 27. gr. í 

frumvarpi kemur fram að við setningu laganna gilda verklagsreglur Persónuverndar nr. 

340/2003, um afgreiðslu umsókna um aðgang að sjúkraskrám.
128

 Afgreiðsla umsókna er nú í 

höndum vísindasiðanefndar og eru reglur um það að finna í reglugerð nr. 1187/2014, um 

samskipti vísindasiðanefndar og Persónuverndar vegna umsókna um leyfi til 

vísindarannsókna á heilbrigðissviði.  

Í 28. gr. laganna og síðustu grein VI. kafla er að finna ákvæði um söfnun 

heilbrigðisupplýsinga og fer hún eftir ákvæðum lífsýnalaga. 

 

5.7 Norrænn réttur 

5.7.1 Lög um vísindarannsóknnir á heilbrigðissviði í Danmörku 

Í Danmörku eru lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði frá árinu 2011 (d. Lov nr. 593 av 

14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige 

forskninggsprojekter). Samkvæmt 1. tölul. 2. gr. laganna er vísindarannsókn á heilbrigðissviði 

skilgreind sem rannsókn á lifandi og látnum mönnum, frumum úr mönnum sem eru ætlar til 

frjóvgunar, egg úr mönnum sem eru frjóvguð, fósturvísum og fóstrum, vefjum, frumum og 

erfðaefnum úr mönnum. Klínískar lyfjarannsóknir og klínísk prófun lækningatækja falla 

einnig undir skilgreininguna. 

Hvað varðar samþykki í vísindarannsóknum þá á að afla upplýsts samþykkis 

samkvæmt 3. gr. dönsku laganna. Í 4. gr. laganna er fjallað um það þegar þátttakandi er 

ólögráða, lögræðissviptur eða óhæfur til þess að veita samþykki sitt. Í slíkum tilvikum þarf að 

afla samþykkis viðeigandi forráðamanna eða lögráðamanna. Samkvæmt 5. gr. laganna eiga 

þátttakendur að fá skriflegar og munnlegar upplýsingar um efni rannsóknarinnar, hvað áhætta 

kann að fylgja og þann ávinning sem af þátttökuna hlýst. Samkvæmt 10. gr. laganna er heimilt 

fyrir vísindasiðanefnd að afla ekki samþykkis fyrir vísindarannsókn og er það háð tveimur 
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skilyrðum. Annars vegar að það leiði ekki til heilsutjóns viðfangsefnisins eða skaða á 

lífsýninu og hins vegar þegar ómögulegt eða óhóflega erfitt er að afla upplýst samþykkis. Í 14. 

gr. laganna kemur fram að ekki er heimilt að hefja vísindarannsókn fyrr en tilgreind leyfi og 

siðferðislegt mat vísindasiðanefndar liggur fyrr.  

 

5.7.2 Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði í Noregi 

Í Noregi eru lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði frá árinu 2008 (n. Lov nr. 44 av 20. 

juni 2008, om medisinsk og helsefaglig forskning). Í 4. gr. laganna er lýst gildisviði laganna 

og eiga lögin við um vísindarannsóknir á mönnum, lífsýni úr mönnum lifandi sem látnum og 

á það við um lífsýni í víðari merkingu en íslenskum lögum nær það m.a. yfir líffæri, 

lífsýnasöfn þá sérstaklega tilgreint úr mönnum, heilbrigðisupplýsingar. Lögin ná einnig yfir 

ábyrgðarmenn rannsókna. Í 13. gr. laganna er fjallað um samþykki og hæfi til þess að veita 

það og er meginreglan sú að þess er krafist að samþykki skuli vera upplýst, skýrt, skriflegt og 

veitt af fúsum og frjálsum vilja. Í 14. gr. er heimild til að leita eftir víðtæku samþykki 

þátttakenda þrátt fyrir skilyrði 13. gr. og á það við um notkun lífsýna og heilbrigðisupplýsinga 

í tilteknum og víðtækt skilgreindum rannsóknartilgangi. Slíkt víðtækt skilyrði getur verið háð 

skilyrðum svæðisbundinnar siðanefndar og hægt er að fá endurnýjun á samþykki ef þurfa 

þykir.  

Í 20. gr. laganna er finna heimild fyrir vísindarannsóknum á lífsýnum og 

heilbrigðisupplýsingum sem eru án persónuauðkenna. Hins vegar er reglan sú að krafist er 

samþykkis þátttakenda fyrir öflun þessara gagna. Í 6. kafla laganna eru reglur um lífsýnasöfn 

og vísindarannsóknir á lífsýnum. Í 28. gr. er fjallað um aðgengi að lífsýnasöfnum. Í 2. mgr. 

28. gr. laganna kemur fram að upplýsa þarf sjúkling um þann möguleika að lífsýni hans geti í 

vissum tilvikum verið notað til rannsókna og hann hafi rétt til að hafna því. Í 32. gr. laganna 

er að finna reglu um vísindarannsóknir á heilbrigðisupplýsingum. Í 2. mgr. 32. gr. kemur fram 

að ekki megi nota upplýsingarnar í öðrum en upprunalegum tilgangi nema með leyfi 

þátttakenda. Leyfi fyrir vísindarannsókn á heilbrigðisupplýsingum er að finna í 33. gr. laganna 

og þarf að sækja um leyfi til svæðisbundinnar siðanefndar.  

 

5.7.3 Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði í Svíþjóð 

Í Svíþjóð eru lög um siðferðilegt mat á vísindarannsóknum á mönnum frá árinu 2003 (s. lag 

2003:460 om etikprövning av forskning som avser manniskor). Í 2. gr. laganna er að finna 

skilgreiningu á því hvað er vísindarannsókn og er það vísindaleg rannsókn eða fræðileg vinna 
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sem aflar nýrrar þekkingar og þróunar á vísindalegum grunni,. Skilgreiningin á ekki við um 

rannsóknir sem eru gerðar vegna náms og kennslu á menntastofnunum. Lögin gilda einnig um 

vísindarannsóknir á mönnum og lífsýnum úr þeim. Það þarf að framkvæma 

vísindasiðfræðilegt mat ef vísindarannsókn felur í sér líkamlegt inngrip eða inngripið felur í 

sér andleg eða líkamleg áhrif. Það sama á við um rannsóknir á lífsýnum ef rekja má það til 

lífsýnagjafans. Vísindasiðfræðilegt mat þarf að fara fram ef rannsókn er gerð án samþykkis 

þátttakanda og það sama á við þegar viðkvæmar upplýsingar eru notaðar. Lögin styðjast við 

þá meginreglur sem er að finna í Oviedo-sáttmálanum þegar framkvæma á fyrrnefnt 

vísindasiðfræðilega mat. Jafnframt er að finna ítarlegar reglur um samþykki sem og 

upplýsingar sem þarf að veita.  

 

5.8 Meginreglur persónuverndarlaga 

Í kaflanum um gagnarannsóknir, var farið inn á það að meginreglur 7. gr. 

persónuverndarlaganna eiga við um rannsóknir á heilbrigðisgögnum. Þar er að finna þær 

efnisreglur sem gilda um hvernig eigi að vinna með persónuupplýsingar þ.e.a.s hvað má og 

hvað má ekki þegar verið er að vinna með persónuupplýsingar. Þeim verða því gerð ítarleg 

skil. Í riti Páls Hreinssonar tekur hann sérstaklega fram að vert sé að benda á að í ákvæði 7. 

gr. er ekki að finna heimild til að vinna með persónuupplýsingar. Heimildina til að vinna með 

persónuupplýsingar er að finna í 8. gr. og eftir atvikum 9. gr. laganna.
129

 Heimild til að vinna 

með persónuupplýsingar verður að vera í samræmi við meginreglur 7. gr. 

persónuverndaralaganna. Í 2. mgr. 7. gr. kemur fram að það er ábyrgðaraðili sem ber ábyrgð á 

því að unnið sé með persónuupplýsingar í samræmi við meginreglur 7. gr. laganna.  

 

5.8.1 Sanngirnisreglan 

Fyrsta meginreglan er sanngirnisreglan
130

 í 1. tölul. 1.mgr. 7. gr. persónuverndarlaganna. 

Samkvæmt henni skal ávallt gæta þess við vinnslu persónuupplýsinga að vinnslan fari fram 

með sanngjörnum, málefnalegum og lögmættum hætti og í samræmi við sjónarmið um 

vandaða vinnsluhætti. Þessa meginreglu er að finna í a-lið 6. gr. tilskipunar 95/46/EB. Í 38. 

tölul. formálsorða tilskipunarinnar segir, að til þess að vinnsla persónuupplýsinga geti talist 

unninn með sanngjörnum hætti verði hinn skráði að geta vitað að hún fari fram og fái, þegar 

upplýsingar eru fengnar frá honum áreiðanlegar og fullnægjandi upplýsingar með tilliti til 
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 Páll Hreinsson, 25.  
130

 Meginreglunar eru skýrðar í samræmi við rit Sigrúnar Jóhannesdóttur.  
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aðstæðna hverju sinni. Til þess að persónuupplýsingar teljist vera unnar með sanngjörnum 

hætti er gerð krafa um opna og gagnsæja vinnslu persónuupplýsinga.
131

 Þannig má segja að 

rauði þráðurinn sanngirnisreglunnar sé að vinnsla sé ekki hulin hinum skráða. Því er reglan 

nátengd reglunni um upplýsingarétt sem varinn er af 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 

71. gr. stjskr. Samkvæmt 71. gr. stjskr. er það m.a skylda ríkisins að setja skýrar reglur um rétt 

einstaklinga til aðgangs að upplýsingum um sig sjálfan.
132

 Jafnframt er að finna sambærileg 

sjónarmið í 8. gr. samnings Evrópuráðsins, nr. 108 frá 28. janúar 1981, sbr. lög nr. 62/1994, 

um vernd einstaklinga varðandi vélræna vinnslu persónuupplýsinga. Til þess að vinnsla teljist 

vera sanngjörn þarf hún að uppfylla 18. og 19. gr. persónuverndarlaga sem fjallar um 

upplýsingarétt hins skráða og 20. og 21. gr. um upplýsingaskyldu ábyrgðaraðila. Öll þessi 

áðurnefndu ákvæði eiga það sammerkt að gera hinum skráða kleift að gæta réttar síns og 

standa vörð um hagsmuni sína hvað varðar einkalíf.  

 

5.8.2 Tilgangsreglan 

Tilgangsreglan er í 2. tölul. 1. mgr. 7. gr. persónuverndarlaganna og er markmið hennar að 

aðeins sé aflað persónuupplýsinga í yfirlýstum, skýrum og málefnalegum tilgangi og 

upplýsingarnar séu ekki unnar í öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi. Regla þessi telst vera 

einn af hornsteinum tilskipunar 95/46/EB og persónuverndarlaganna. Ef vinnsla samrýmist 

ekki reglunni telst hún vera ólögmæt.
133

 Jafnframt kemur fram í athugasemdum við 2. tölul. 1. 

mgr. 7. gr. í því frumvarpi sem varð að persónuverndarlögum að vinnsla persónuupplýsinga 

geti verið óheimil þrátt fyrir að hinn skráði hafi veitt samþykki sitt. Samkvæmt reglunni 

verður ábyrgðaraðili að ákveða tilgang vinnslunnar fyrirfram og getur til að mynda ekki 

varðveitt persónuupplýsingar til þess eins að geta notað þær til annars síðar meir. Með öðrum 

orðum er einungis heimilt að safna upplýsingum sem hafa beina þýðingu fyrir úrlausn 

verkefnisins.
134

 Í athugasemdum við 2. tölul. 1. mgr. 7. gr. í því frumvarpi sem varð að 

persónuverndarlögum kemur fram að því viðkvæmari sem persónuupplýsingar eru og því 

víðtækari sem afleiðingar notkun slíkra upplýsinga getur haft gagnvart hinum skráða er 

mikilvægi þess að tilgangur með vinnslu sé skýr.
135

 Í riti Páls Hreinssonar segir að þrátt fyrir 

þetta sé það ekki óheimilt að safna persónuupplýsingum sem þjóna eigi fleiri en einum 

tilgangi en þá verður tilgangur söfnunarinnar eða markmið að liggja skýrt fyrir. Til þess að 

                                                 
131
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vinnslu persónuupplýsinga sé heimil þarf þeirra að vera aflað með málefnalegum tilgangi.
136

 Í 

athugasemdum við 2. tölul. 1. mgr. 7. gr. í því frumvarpi sem varð að persónuverndarlögum 

kemur fram að tilgangurinn verður að samrýmast eðli viðkomandi starfsemi. Þar af leiðandi 

má segja að ef vinnsla fer fram í þágu hagsmuna ábyrgðaraðila en ekki hagsmunum hins 

skráða er oft um ómálefnalegan tilgang að ræða.
137

  

Þrátt fyrir að megintilgangur tilgangsreglunnar sé að persónuupplýsingum sé aðeins 

aflað í yfirlýstum, skýrum og málefnalegum tilgangi og að upplýsingarnar séu ekki unnar í 

öðrum og ósamrýmanlegum tilgangi er það þó ekki útilokað að það sé gert. Þá er 

ábyrgðaraðili skyldugur til þess að bera sig að eins og hann sé á byrjunarreit. Með öðrum 

orðum á hann að vinna úr upplýsingum eins og hann sé að vinna í fyrsta sinn með 

upplýsingarnar og athuga hvort vinnslan uppfylli eitthvert af heimildarákvæðum 1. mgr. 8. gr. 

og 1. mgr. 9. gr. persónuverndarlaganna en hún þarf að uppfylla meginreglur 7. gr. 

persónuverndarlaganna til að hún geti talist vera heimil.
138

  

 

5.8.3 Magnreglan  

Magnreglan er í 3. tölul. 1. mgr. 7. gr. persónuverndarlaganna. Samkvæmt henni skal þess 

ávallt gætt við vinnslu persónuupplýsinga að þær sé nægjanlegar, viðeigandi og ekki umfram 

það sem telst nauðsynlegt í hlutfalli við tilgang vinnslunnar. Á þessi regla sér samsvörun við 

d-lið 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 95/46/EB. Reglan stendur í nánum tengslum við 

tilgangsregluna.
139

 Rauði þráður magnreglunar er sá að vinnsla upplýsinga fari ekki umfram 

það sem nauðsynlegt er í réttu hlutfalli við þann tilgang sem vinnslunni er ætlað.
140

 Ef magn 

upplýsinga fer fram úr upprunalegum tilgangi (e. out of proportion) þá er verið að ganga of 

langt og brjóta á reglunni. Því er nauðsynlegt að hafa í upphafi í huga tilgang og nauðsyn 

vinnslunnar þegar litið er til magnreglunnar. Um er að ræða matsreglu og þarf því að meta 

hvert tilvik fyrir sig um nauðsyn og tilgang upplýsingasöfnunar.
141

 Af magnreglunni má draga 

þá ályktun að ábyrgðaraðila er óheimilt að safna persónuupplýsingum sem ekki hafa 

yfirlýstan tilgang.
142

 Ef ábyrgðaraðili hefur heimilt að skrá tilteknar upplýsingar má hann ekki 

ganga lengra en heimildin nær og gera ítarlegri upplýsingaskrá um viðfangsefni sitt. Hægt 

væri að nefna dæmi um t.d. tannlæknir sem safnar saman upplýsingum um tannheilsu 
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viðskiptavina sinna. Í skrána væri ekki heimilt að færa upplýsingar um pólitískar skoðanir eða 

kynhneigð viðskiptavinanna. Reglan nær ekki eingöngu til magns upplýsinga sem unnið er 

með heldur einnig hverjir hafa aðgang að þeim og hversu ítarlegar þær mega vera og hvernig 

og hve lengi heimilt er að varðveita þær. Ef gengið er gegn þessum reglum, þ.e. tilgangi sem 

þjóna í yfirlýstum og lögmætum hætti er það brot á reglunni. Ef reglur eða opinber fyrirmæli 

hafa slík fyrirmæli getur vinnslan með upplýsingarnar reynst ógildar.
143

  

 

5.8.4 Áreiðanleikareglan 

Áreiðanleikareglan er í 4. tölul. 1. mgr. 7. gr. persónuverndarlaganna. Samkvæmt henni þarf 

ávallt að gæta þess við vinnslu persónuupplýsinga að þær séu áreiðanlegar og uppfærðar eftir 

þörfum. Séu persónuupplýsingar óáreiðanlegar eða ófullkomnar miðað við tilgang vinnslu 

þeirra ber að afmá eða leiðrétta þær. Regluna er að finna í d-lið 1. mgr. 6 gr. tilskipunar 

95/46/EB. Tilgangur áreiðanleikareglunar er að tryggja gæði þeirra persónuupplýsinga sem 

unnið er með og koma í veg fyrir að óvönduð vinnsla valdi hinum skráða óhagræði eða tjóni. 

Hafa má í huga að mismikil áheyrsla er lögð á áreiðanleika persónuupplýsinga. Það fer eftir 

eðli þeirra og hugsanlegum afleiðingum sem notkun þeirra getur haft, þ.e. að rangar eða 

villandi upplýsingar geta verið mismikilvægar. T.d. geta rangar upplýsingar úr sjúkraskrá 

reynst banvænar á meðan rangar upplýsingar í skráningakerfi skóla eru ekki eins 

hættulegar.
144

  

Einnig geta óáreiðanlegar upplýsingar valdið miska, leitt til rangra sakargifta, 

ærumeiðinga og svo fram eftir götunum. Þegar á það reynir ber að leggja ríka skyldu á 

áreiðanleikaregluna. Reynt getur á regluna við vinnslu persónuupplýsinga sem er í þágu mats 

enda getur niðurstaða matsins orðið rangt ef það er byggt á röngum eða villandi upplýsingum 

sem getur valdið þeim skráða óhagræði eða jafnvel tjóni. Áheyrslan á áreiðanleika byggist 

bæði á því óhagræði sem hinn skráði getur orðið fyrir og gagnvart ábyrgðaraðila og þeim 

möguleika sem hann hefur á því að færa mál til betri vegar. Til þess að samrýmast reglunni þá 

getur þurft að uppfæra skrár með reglulegu millibili. Tíðni uppfærslu fer eftir eðli 

upplýsingana og þeim vanda sem hinn skráði getur orðið fyrir vegna úreltra eða ófullkominna 

upplýsinga.
145

 Í athugasemdum við 4. tölul. 1. mgr. 7. gr. í því frumvarpi sem varð að 
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persónuverndarlögum segir að gera skuli tafarlausar leiðréttingar á vinnslu sem getur valdið 

hinum skráða beinlínis tjóni.
146

  

 

5.8.5  Persónugreiningarreglan 

Persónugreiningarreglan er í 5. tölul. 1. mgr. 7. gr. persónuverndarlaganna. Samkvæmt henni 

skal þess gætt við vinnslu upplýsinga að þær séu ekki varðveittar á persónugreinanlegu formi 

lengur en þörf krefur. Regluna er að finna í e-lið 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 95/46/EB. Reglan 

snýr að því hversu lengi eigi að varðveita persónuupplýsingar. Eftir að upplýsinganna er ekki 

lengur þörf, þ.e. búið er að vinna úr upplýsingunum, skal eyða þeim eða gera þær 

ópersónugreinanlegar þegar ekki er lengur talið þörf á að varðveita þær í þágu málefnalegs 

tilgangs. Á þennan máta er reglan nátengd áðurnefndri tilgangsreglu. Við beitingu reglunnar 

þarf að miða við hvort hinn skráði geti orðið fyrir tjóni vegna vinnslu persónuupplýsinga með 

varðveislu, þá skal eyða þeim enda vegi hagsmunir ábyrgðaraðila af vinnslunni ekki 

þyngra.
147

 Ef sérreglur um varðveislu leiða til þess að ekki komi til álita að eyða gögnum 

getur nægt að gera þær ópersónugreinanlegar með því t.d að eyða nöfnum, kennitölum eða 

öðrum persónugreinarlegum einkennum. Það er m.a. gert í vísindarannsóknum en þá eru 

upplýsingar endurmerktar með nýjum númerum í stað greinanlegra persónueinkenna. Gæta 

þarf þess að ekki sé til staðar greiningarlykill sem nota megi til að afkóða 

persónuupplýsingarnar.
148

 Tilgangur reglunnar er að koma í veg fyrir að upplýsingar sem er 

ekki þörf fyrir safnist saman hjá ábyrgðaraðila af nauðsynjalausu þar sem slíkt getur haft í för 

með sér aukna hættu á að friðhelgi einkalífsins verði skert.
149
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6. Framkvæmd  

6.1 Afturköllun á samþykki, hlutverk landlæknis 

Eins og fram hefur komið er það hlutverk embættis landlæknis að halda utan um úrsagnaskrá 

þeirra sem hafa afturkallað ætlað samþykki sitt, sbr. 9. gr. reglugerðar nr. 1146/2010. Í 

ársskýrslum Landlæknisembættisins kemur m.a. fram hversu margir hafa skráð sig í þennan 

úrsagnagrunn á hverju ári. Í ársskýrslum Landlæknis er einnig að finna annan úrsagnagrunn, 

miðlægs gagnagrunn á heilbrigðissviði, sbr. lög nr. 139/1998, um gagnagrunn á 

heilbrigðissviði. Í þeim síðarnefnda var ætlunin að gera miðlægan gagnagrunn með 

ópersónugreinanlegum heilsufarsupplýsingum og var gerður samningur á milli íslenska 

ríkisins og Íslenskrar erfðagreiningar um gerð og rekstur gagnagrunnsins, rann sá samningur 

út árið 2011.
150

 Miðlægur gagnagrunnur var aldrei settur á fót og með tilkomu laga nr. 

44/2014, um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði voru fyrrnefnd lög felld á brott. Í 

ársskýrslum Landlæknis eru talað um fjölda skráða í fyrrnefndum úrsagnagrunni listað saman 

undir titlinum úrsagnagrunnar. 

Höfundur lagði spurningar fyrir Landlækni um það hversu margir einstaklingar hefðu 

afturkallað samþykki sitt samkvæmt lögum um lífsýnasöfn nr. 110/2000. Í svari frá 

Landlækni var m.a. eftirfarandi tafla:  

                                                 
150

 Landlæknisembættið, „Ársskýrsla landlæknis 2011/2012“ (2013) 31. 
151

 Úrsagnagrunnur vegna miðlægs gagnagrunns var haldinn skv. ákvæði laga nr. 139/1998, um gagnagrunn á 

heilbrigðissviði. 
152

 Tafla er samkvæmt svari embætti Landlæknis.  

Heildarfjöldi úrsagna í 

árslok 

Miðlægur gagnagrunnur á 

heilbrigðissviði
151

 

Lífsýnasöfn
152

 

2001 20.167 

Smíðaður gagnagrunnur, prentuð 

úrsagnareyðublöð, kynning 

2002 20.385 

Nánari útfærsla á hlutverki 

embættisins við framkvæmd laganna. 

2003 Tæplega 20.500   

2004 Um 20.500 140 

2005 Tæplega 20.500 200 

2006 Tæplega 20.500 212 

2007 Ríflega 20.400 222 

2008 20.491 239 

2009 20.510 249 

2010 20.463 258 

2011 20.463 265 

2012 20.466 279 

2013 20.469 286 

2014 20.476 289 
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Samkvæmt töflunni og ársskýrslum Landlæknis frá 2014
153

 hafa 289 einstaklingar 

afturkallað ætlað samþykki sitt frá upphafi. Í ársskýrslu Landlæknis frá árinu 2003 kemur m.a. 

fram að u.þ.b. 20.500 einstaklingar höfðu sagt sig úr miðlægum gagnagrunni og var það í 

kringum 7% landsmanna.
154

  

  

6.2 Ítarleg kynning landlæknis á lífsýnasöfnum meðal almennings 

Í almennum athugasemdum í frumvarpi því sem varð að vísindarannsóknalögum kemur fram 

að gert er ráð fyrir að embætti landlæknis annist ítarlega kynningu meðal almennings á þeim 

reglum sem varða notkun og varðveislu heilbrigðisgagna í lífsýnasöfnum. Má segja að ein af 

forsendum þess að ætlað samþykki fari ekki í bága við stjórnarskrá er að landlæknir standi 

fyrir ítarlegri kynningu meðal landsmanna.  

Einnig var að finna sambærileg rök í breytingarlögum nr. 45/2014, á lögum nr. 

110/2000, en þau voru sett samhliða lögum nr. 44/2014. Í 20. gr. breytingarlaga nr. 45/2014, 

er að finna ákvæði sem er ætlað til bráðarbirgða um að heilbrigðisráðuneytið eigi að fela 

embætti landlæknis að annast ítarlega kynningu meðal almennings á lífsýnasöfnum og þeim 

reglum sem um þau gilda. Í athugasemdum við 19. gr.
155

 í því frumvarpi sem varð að lögum 

nr. 45/2014, kemur fram að heilbrigðisráðuneytið eigi að fela landlækni það að annast ítarlega 

kynningu sem eiga að tryggja að almenningur hafi vitneskju um réttindi sín hvað varðar 

samþykki, afturköllun þess og þeim rétti að leggja bann við notkun heilbrigðisgagna til 

vísindarannsókna og varðveislu.
156

 Átti þessi fræðsluskylda fara fram fyrir setningu laga nr. 

44/2014, eða fyrir 1. janúar 2015. Að auki var að finna ákvæði um sambærilega skyldu 

Landlæknis til að kynna ítarlega fyrir landsmönnum reglur lífsýnasafna og notkun lífsýna 

áður en lög nr. 110/2000 um lífsýnasöfn tóku gildi þann 1. janúar 2001, sbr. 1. töluliður í 

ákvæði til bráðbirgðar. Jafnframt er að finna ákvæði um þessa fræðsluskyldu í 5. gr. 

reglugerðar nr. 1146/2010 um vörslu og nýtingu lífsýna í lífsýnasöfnum. 

Því var lögð spurning fyrir embætti landlæknis um hvernig þessi fræðsluskylda hafi 

verið háttað á árunum 2001-2016? 

Í svari landlæknisembættisins er bent á að eftir gildistöku lífsýnalaganna 1. janúar 

2001, hafi embættið sent út úrsagnareyðublöð og kynningarefni til heilbrigðisstofnanna og 

óskaði eftir því að hvorutveggja yrði gert aðgengilegt þeim einstaklingum sem þangað sæktu.  
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Þar var m.a. auglýsing sem var svo endurgerð árið 2015 sem er á A4 blaði.
157

 Í 

auglýsingunni koma m.a. fram helstu upplýsingar um að lífsýni kunni að verða varðveitt í 

lífsýnasafni og mögulega vera notuð í vísindarannsókn sem hefur hlotið leyfi 

vísindasiðanefndar eða annars sambærilegs lögaðila. Einnig kemur fram að einstaklingar eiga 

þann rétt að lífsýni sé ekki notað í þessum tilgangi.  

Einnig var bent á grein sem var birt í Morgunblaðinu
158

 þann 1. maí 2001. Þar að auki 

var bent á að samkvæmt 14. gr. reglugerðar nr. 1146/2010 heldur landlæknir yfirlit yfir þau 

lífsýnasöfn sem fengið hafa starfsleyfi heilbrigðisráðherra. Ásamt því að úrsagnareyðublöð 

séu aðgengileg á vefsíðu embættisins. Í lok svarsins var tekið fram að vinna við kynningu 

væri hafin og kæmi til framkvæmda síðar á árinu. 

 

6.3 Vísindasiðanefnd 

Höfundur hafði samband við vísindasiðanefnd vegna athugunar á því hversu oft 

vísindarannsóknir með ætluðu samþykki hafa verið framkvæmdar og hins vegar með upplýstu 

og óþvinguðu samþykki eða með öðrum orðum, vísindasýnum annars vegar og 

þjónustusýnum hins vegar og voru spurningarnar svohljóðandi: 

 Hversu margar umsóknir um leyfi til vísindarannsókna hafa borist til vísindasiðanefndar frá 

árinu 2001 - 2015? 

 Hversu margar umsóknir hafa verið samþykktar og ef hversu mörgum hefur verið hafnað? 

 3 Hversu margar vísindarannsóknir sem eru byggðar á þjónustusýnum hafa fengið leyfi (eða 

samþykktar) af vísindasiðnefnd á árunum 2001-2015. (Með þjónustusýnum er átt við sýni sem 

eru veitt með ætluðu samþykki) 

 Hversu margar vísindarannsóknum sem eru byggðar á þjónustusýnum hafa verið hafnað af 

vísindasiðanefnd á árunum 2001-2005. 

 þ.e. sýnum sem eru veitt með ætluðu samþykki á árunum 2001-2015? 

 Hversu mörg leyfi hafa verið veitt fyrir vísindarannsóknum sem eru byggðar á sýnum tekin 

fyrir PKU-prófum á árunum 2001-2015? 

 Hefur umsókn fyrir leyfi til vísindarannsókna sem eru byggðar á sýnum sem voru tekin fyrir 

PKU-próf verið hafnað á árunum 2001-2015? 

Í svari vísindasiðanefndar kemur fram að skjalakerfi vísindasiðanefndar er ekki 

uppbyggt á þann hátt að hægt sé kalla á tölfræðiupplýsingar þegar kallað væri eftir 

afmörkuðum leitarorðum eins og upplýsingar um hversu margar vísindarannsóknir væru 

byggðar á þjónustusýnum eða PKU-sýnum. Einn tilgangur skjalakerfisins er að geta afmarkað 

fyrirspurn við tiltekin gögn eða mál. Tilgangur kerfisins væri almennt ekki sá að kalla eftir 

tölfræðiupplýsingum. Var vísað til lífsýnasafna þar sem hægt væri að nálgast frekari 
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 http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item2762/Lífsýni_upplysingablad_uppfaert_2015.pdf skoðað 2. 

maí 2016. 
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 http://www.mbl.is/greinasafn/grein/602681/?item_num=160&dags=2001-05-01 skoðað 2. maí 2016. 
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upplýsingar þar sem þau veita almennt leyfi fyrir aðgangi að upplýsingum og sýnum vegna 

vísindarannsókna. Jafnframt var bent á tvennt á heimsíðu nefndarinnar, ársskýrslur og lista 

yfir samþykkt verkefni með þeim fyrirvara að verkefnin væru í stöðugri þróun. 

Í ársskýrslum vísindasiðanefndar er að finna tölfræði um verkefni/umsóknir sem koma 

á borð vísindasiðanefndar. Af þeim verður aðeins greint úr heimild fyrir nýjum umsóknum en 

ekki viðbótarheimildum eða öðrum fyrirspurnum til vísindasiðanefndar. Umsóknunum er 

skipt í þrjá flokka, almennar umsóknir, nemandaverkefni og klínískar lyfjaprófanir. 

Samkvæmt ársskýrslum frá vísindasiðanefnd á árunum 2009-2014 hafa tæplega 2000 nýjar 

umsóknir borist til vísindasiðanefndar. Er meginþorri umsókna vegna nemandaverkefna og 

minnsti hluti vegna klínískra lyfjaprófana.
159

 Það sem er að finna í ársskýrslunum eru heiti 

verkefna og hver er ábyrgðarmaður verkefnisins, hverjir sáttu fundinn og númer verkefnisins.  

 

6.4 Lífsýnasöfn  

Höfundur hafði samband við lífsýnasafn erfða- og sameindalæknisfræðideild hjá 

Landspítalanum en á því safni eru PKU-próf varðveitt. Spurt var m.a. að: 

 Í fyrsta lagi hversu mörg lífsýni eru geymd í lífsýnasafninu sem koma frá PKU-prófum. 

Hversu lengi hefur söfnunin staðið, frá hvaða ári? 

 Hefur verið framkvæmd vísindarannsókn á heilbrigðissviði með lífsýnum úr PKU-prófum, ef 

svarið er já. Hversu oft hefur það verið gert og á hvaða árum? 

Svarið sem sem barst greindi frá því að söfnun á PKU-sýnum hófst árið 1996, rafræn skráning 

á sýnunum hófst 2004. Fjöldi sýna frá 2004 til loka 2015 eru 54.039 og endurspeglar það 

fjölda fæðinga á Íslandi á tímabilinu. Vísindarannsóknir hafa ekki verið gerðar á PKU 

sýnunum frá því að lífsýnasafnslögin tóku gildi árið 2001. Það var framkvæmd ein rannsókn 

1997 með 250 valin af handahófi af nafnlausum sýnum til að kanna tíðni erfðabrigða í HFE 

geni hjá Íslendingum. Tekið var viðtal við starfsmenn lífsýnasafnsins og þar kom fram að 

meginþorri barna fædd hér á landi fara í PKU-próf. Þar var nálgast eyðublað fyrir PKU-próf.  

Samkvæmt eyðublaðinu sem er fyllt út fyrir PKU-prófið er ferlinu m.a. lýst og er það 

útskýrt á þann máta að tekið er blóðsýni og það merkt með númeri. Blóðdropi er látinn blæða 

á þerripappír þannig að pappírinn blotni í gegn og hann látinn þorna. Sýnið á að vera sent 

samdægurs til Erfða- og sameindalæknisfræðideildar. Það er sérstaklega tekið fram í 10. 

tölulið að láta foreldra ekki sjá um sendinguna. Það á einnig að fylla út persónuupplýsingar 

um barnið og móður sem og upplýsingar um meðgöngutíma, kyn og fæðingarþyngd barnsins. 
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Ekki er að finna á umræddu eyðublaði stað fyrir undirskrift forráðamanna. Af því má ráða að 

ekki sé krafist undirskriftar foreldra.  

 

6.5 Persónuvernd  

Höfundur hafði einnig samband við Persónuvernd og óskað eftir viðtali. Aðalatriðið var að fá 

svör um hversu margar vísindarannsóknir hafa verið framkvæmdar með þjónustusýnum því 

það var m.a. háð leyfi Persónuverndar að fá að framkvæma slíkar rannsóknir fyrir tíð laga nr. 

44/2014. Einnig var spurt um hvaða viðhorf Persónuvernd hafði gagnvart ætluðu samþykki í 

lífsýnalögunum.  

Í svari Persónuverndar hvað varðar leyfisveitingar kom fram að þær væru margar og 

að ekki væru til neinar tölfræðilegar upplýsingar um það á hvaða forsendum leyfi hafa verið 

veitt. Það væri einnig flókið og erfitt að ná í slíkar upplýsingar. Hvað varðar ætlað samþykki 

var svarið að það væri vafasöm hugtakanotkun. Rök löggjafans væri mögulega á þann veg að 

horft væri á lífsýni eins og um sjúkraskrá væri að ræða.  

 

7. Samantekt 

7.1 Almennt 

Rannsóknaspurningarnar eru: Er verið að varðveita lífsýni úr nær öllum Íslendingum? og Er 

verið að framkvæma rannsóknir með þessum sýnum og vinna með þau?  

 

7.2 Vísindasýni 

Fyrirkomulag með vísindasýnin í lífsýnasafnslögunum er sú að krafa er gerð um að leita þurfi 

eftir samþykki sjúklingsins fyrirfram með formlegum hætti vegna þátttöku í vísindarannsókn. 

Það þarf að veita einstaklingnum ítarlegar upplýsingar um vísindarannsóknina, þá áhættu sem 

kann að fylgja, hugsanlegan ávinning og í hverju áhættan er fólgin. Rímar þetta vel við þá 

alþjóðasamninga og tilmæli sem hafa verið til umfjöllunar.  

 

7.3  Ætlað samþykki (þjónustusýni) 

Hvað varðar töku þjónustusýna þá er gengið út frá ætluðu samþykki. Eru meginrökin þau að 

verið er að þjónusta einstaklinginn og þar af leiðandi þarf ekki að fá frjálst og upplýst 

samþykki. Enn fremur er gengið út frá því að einstaklingurinn viti eða megi vita að lífsýni geti 
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endað á lífsýnasafni enda eru upplýsingar um það veittar eða eiga vera sjáanlegar á 

viðkomandi heilbrigðisstofnun eða sambærilegum stað. Það er ein af grunnforsendum þess að 

það sé í lagi að ganga út frá ætluðu samþykki því að einstaklingur geti afturkallað samþykki 

sitt. Það er einnig athyglisvert að það er fremur óljóst hvaða lífsýni eru almennt varðveitt og 

af hverju það er verið að varðveita þau á annað borð. Það má ganga út frá því að það eru ekki 

öll lífsýni varðveitt. Ástæðan er kannski sú að ekki er pláss fyrir varðveislu á öllum lífsýnum 

sem eru tekin. En þau þjónustusýni sem eru tekin og eru varðveitt enda í lífsýnasafni og þau 

má nota í vísindarannsóknir samkvæmt ætluðu samþykki.  

 

7.4 Ætlað samþykki og reglur persónuverndarlaganna 

Ef litið er á regluverk persónuverndaralaganna hvað varðar samþykki kemur fram að 

samþykki er eitt af grundvallarhugtökum laganna. Samþykki þarf að vera sérstök og ótvíræð 

yfirlýsing sem er veitt af fúsum og frjálsum vilja. Eins og kom fram í umfjölluninni hér að 

framan þá hefur 29. gr. starfshópurinn í áliti nr. 15/2011 verið að horfa til þess hvenær 

samþykki hafi verið veitt og ef nýta á sýni í öðrum og nýjum tilgangi þurfi alla jafnan að afla 

nýs samþykkis. Síðan segir í álitinu að gera þurfi greinarmun á tvennu, að andmælarétturinn 

sé sjálfstæður réttur og það er ekki hægt að líta svo á að með því að andmæla ekki sé verið að 

samþykkja. Á þetta vel við ætlað samþykki, þ.e. að ekki á að vera hægt að líta svo á að 

einstaklingur þurfi sérstaklega að skrá sig í „úrsagnagrunn“ landlæknis ef hann hefur engan 

hug á því að taka þátt á annað borð.  

Í umfjölluninni hér að framan kemur fram að það er gerð krafa um ótvírætt samþykki. 

Þar kemur m.a. fram að ef það er hafið yfir skynsamlegan vafa þá telst samþykki ekki vera til 

staðar. Enn fremur má leiða líkur af reglunni að einstaklingur þurfi beinlínis að lýsa því yfir 

að hann sé samþykkur eftir því sem viðkvæmari vinnslan er. Í því samhengi er varla hægt að 

kalla ætlað samþykki ótvírætt. 

  Að auki má nefna sérstaka samþykkið. Samkvæmt þeirri reglu þarf samþykki að vera 

afmarkað og vera fyrirsjáanlegt við tilgreindan tilgang. Ef lífsýni eru varðveitt án vitneskju 

einstaklings og í raun án samþykkis hans gengur það gegn reglunni. 

Samþykki veitt af fúsum og frjálsum vilja telst vera raunveruleg viljayfirlýsing. Síðan 

er tekið fram að ekki megi neyða einstakling og hann þurfi að eiga raunverulegt val. Reglan 

rímar illa við ætlað samþykki þar sem gengið er út frá samþykki fyrirfram. Reglan á 

mögulega við aðrar og þvingaðar aðstæður en að eiga raunverulegt val en hins vegar þarf að 
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vera í það minnsta vitneskja um að samþykki hafi verið veitt. Því er varla hægt að kalla ætlað 

samþykki slíkum nöfnum. 

 Upplýst samþykki felur í sér að einstaklingur viti hver tilgangurinn er, hvað er að fara 

fram, hvernig persónuvernd hans verði tryggð og að hann geti afturkallað samþykki sitt. Þar 

af leiðandi er ein af forsendum þess að samþykki sé upplýst að einstaklingur viti að hann 

hefur þann rétt að geta afturkallað samþykki sitt. Með því að hafa fyrirkomulagið ætlað 

samþykki, er sú hætta fyrir hendi að gengið sé fram hjá þessari forsendu. Í tilviki ætlaðs 

samþykkis eru allar líkur á því að einstaklingurinn viti ekki að hann hafi veitt samþykki sitt. 

Af því leiðir að hann veit sennilega ekki heldur að hann eigi þann rétt að geta afturkallað það. 

Þannig má segja að rétti einstaklingsins geti verið fórnað ef hann er ekki upplýstur um hann.  

 

7.5 Ætlað samþykki og alþjóðasamningar 

Rauði þráðurinn í öllum alþjóðasamningum sem hafa verið nefndir hér að framan er sú 

grunnregla að einstaklingar veiti upplýst og frjálst samþykki fyrir varðveislu á lífsýni sínu og 

þátttöku í rannsókn. Reglan er m.a. sprottinn af djúpum siðferðislegum sárum sem urðu eftir 

hörmungar síðari heimsstyrjaldar. Eftir Nurmberg-réttarhöldin spruttu fyrstu siðareglurnar í 

læknavísindum og var lykiláherslan á óþvingað, upplýst samþykki þátttakanda. Með tilkomu 

Helsinki-yfirlýsingarinnar var ljósi varpað á fleiri þætti og settar ítarlegri siðareglur sem tóku 

á fleiri þáttum sem snerta læknavísindi. Með það að leiðarljósi að framfarir í læknavísindum 

byggist á rannsóknum sem er gerðar á eða betur sagt með mönnum. Engu að síður er ein af 

grunnkröfum siðareglnanna upplýst samþykki (e. informed consent).  

Eins og áður greinir þá er tekið á fleiri þáttum í Helsinki-yfirlýsingunni og menn 

áttuðu sig á því að ekki er hægt í öllum tilvikum að fá samþykki manna. Því er vikið að því 

hvenær slíkar aðstæður geta verið uppi og er talað um það þegar það er ómögulegt eða 

illframkvæmalegt að afla samþykkis. Af því má vera ljóst að um er að ræða 

undantekningartilvik þegar ekki er hægt að nálgast samþykki. Í lífsýnalögunum er gengið út 

frá ætluðu samþykki í öllum tilvikum og ekki verður hægt að sjá að undantekningar eigi alltaf 

við og í öllum tilvikum sé ómögulegt eða illframkvæmalegt að afla samþykkis einstaklings til 

þess að varðveita lífsýni. Enn síður þegar á að framkvæma á lífsýni rannsókn sem ekki var 

upphaflega ætlað með lífsýnistökunni. 

 Ef litið er til Oviedo-sáttmálans, þá er að finna þá almennu reglu að þegar inngrip á sér 

stað þarf að vera veitt frjálst og upplýst samþykki. Ef litið er til leiðarvísis fyrir siðanefndir er 

varpað ljósi á siðferðislega undirstöðu ákvæða m.a. Oviedo-sáttmálans. Í leiðarvísinum er 
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vikið að inngripi. Það ber að skýra hugtakið inngrip í víðum skilningi, og er vísað í Oviedo-

sáttmálann. Þannig nær inngrip yfir allar læknisfræðilegar athafnir og inngrip sem tengjast 

heilsu og velllíðan. Af þessu má ráða að þegar til dæmis blóðprufa er tekin þá á sér stað 

inngrip. Þegar það inngrip hefur átt sér stað ber að líta á 5. gr. sáttmálans og þar segir að 

inngripið sé óheimilt nema að veitt sé frjálst og upplýst samþykki. Þá vaknar spurning þegar 

lífsýni er tekið hvort að inngrip eins og það er túlkað, sbr. Oviedo-sáttmálanum, hvort afla 

þurfi samþykkis bæði fyrir lífsýnistökunni og hugsanlegri varðveislu lífsýnis á sama tíma? 

Í 22. gr. Oviedo-sáttmálans segir í íslensku þýðingunni „þegar líkamshluti er fjarlægður 

meðan inngrip á sér stað er óheimilt að varðveita hann.“ Á ensku hljómar þetta hins vegar 

„when in the course of an intervention any part of a human body is removed...“  

 Í íslensku þýðingunni hljómar þetta meira eins og það sé verið að fjarlægja útlim eða 

líffæri en ekki lífsýni. Spurning er hvort um þýðingarmistök hafi verið að ræða og hreinlega 

átt sér stað mistúlkun. Þegar frumvarpið sem varð að lögum nr. 110/2000 var gert hafi menn 

ekki áttað sig á því að 22. gr. sáttmálans átti einnig við um lífsýni og varðveislu eða geymslu 

á því. Í leiðarvísinum fyrir siðanefndir er sérstaklega vikið að 22. gr. Oviedo-sáttmálans og 

þar segir að upplýsts samþykkis einstaklings sem á í hlut sé krafist þegar á að varðveita sýni 

úr honum á lífsýnasafni eða þegar á að nota á lífsýnið í öðrum en upphaflegum tilgangi. 

Verður því skilyrði Oviedo-sáttmálans um frjálst og upplýst samþykki ekki skilið á annan 

máta en svo, að þess er krafist, þegar taka á lífsýni til geymslu og/eða til varðveislu á 

lífsýnasafni. Þar að auki er frjáls og upplýst samþykkis krafist þegar nota á lífsýnið í öðrum 

tilgangi. Því má segja að það þurfi að uppfylla hvortveggja þ.e. að fá upplýst og frjálst 

samþykki vegna varðveislu á lífsýni og þegar lífsýni er notað í öðrum tilgangi en það var 

ætlað í upphafi.  

 Í leiðarvísinum er einnig farið inn á viðbótarbókun nr. 4. Í 22. gr. bókunarinnar er farið 

inn á öflun lífsýna sem eru geymd til rannsóknar síðar. Þá þarf að liggja fyrir vísindalegt og 

siðferðilegt mat en það þarf einnig að vera í samræmi við Oviedo-sáttmálann. Þar að auki þarf 

heimildin að rúmast innan þess samþykkis sem lífsýnisgjafi hefur veitt. Af þessu verður ekki 

annað séð en að það er ekki nóg að fá samþykki vísindasiðanefndar að rannsókn hafi staðist 

vísindalegt og siðferðilegt mat heldur verði samþykkið frá þátttakenda líka að vera til staðar. 

Ef rannsóknir eru framkvæmdar án samþykkis þátttakanda rúmast það ekki innan heimilda 

inngripsins. Því er það óboðlegt að heimila slíka rannsókn, sbr. leiðarvísinn. Því má velta því 

upp hvort að vísindarannsókn á þjónustusýnum sé ekki heimil þar sem ekki er til staðar frjálst 

og upplýst samþykki. 
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Í lok 10 kafla leiðarvísisins er farið yfir ferlið en þar er tekið fram að alltaf er gerð 

krafa um frjálst, upplýst samþykki þegar átt er við lífsýnatöku vegna greiningar, meðferðar og 

geymslu.  

Af öllu þessu má ráða að ætlað samþykki vegna varðveislu þjónustusýna sé alltaf að 

minnsta kosti vafasamt. Æskilegra væri að hún byggðist á frjálsu og upplýstu samþykki. Því 

má halda fram að Ísland hafi ranglega innleitt Oviedo-sáttmálann hvað varðar 22. gr. 

sáttmálans.  

 

7.6 Er upplýsingaskyldan uppfyllt? 

Ein forsenda ætlaða samþykkisins í lífsýnalögunum er að heilbrigðisstarfsmenn upplýsi 

viðkomandi um það að lífsýni verði mögulega varðveitt á lífsýnasafni. Litið var til reglna sem 

varða heilbrigðisstarfsmenn að þessu leyti og þar var ekki að finna beinlínis þá skyldu að 

upplýsa einstaklinga um lífsýnasöfn og varðveislu lífsýna. Í ljós kom að upplýsingaskyldan er 

meira almenns eðlis.  

 Það er hins vegar svo að í persónuverndarlögum er farið almennt inn á þá 

fræðsluskyldu sem ber að hafa í huga hvað þetta varðar. Samkvæmt fræðsluskyldunni er skylt 

að fræða einstakling þannig að hann geti tekið upplýsta ákvörðun. Á þeim forsendum getur 

einstaklingurinn samþykkt eða hafnað hvort að sýni hans sé notað í rannsókn eða ekki. 

Fræðsluskyldan á við um alla ábyrgðarmenn og er það óháð því hvort um er að ræða 

stjórnvald eða einkaaðila með þeirri undantekningu að um það sé kveðið í lögum. Samkvæmt 

fræðsluskyldunni á þessi fræðsla Ð fara fram þegar lífsýnið er tekið, ekki eftir á. Þrátt fyrir 

þessa reglu þá hefur hún nokkuð svigrúm varðandi hvaða aðferð er beitt við fræðsluna og nóg 

er að veita fræðslu einu sinni. Tilgangur fræðsluskyldunnar er m.a. sú að einstaklingur hafi 

þann rétt að samþykkja eða hafna því að vera þátttakandi.  

Eins og kemur hér að framan er ekki að sjá að embætti landlæknis hafi uppfyllt þessa 

skyldu nema að litlu leyti. Með einföldum hætti væri hægt að uppfylla þessa skyldu með 

almennilegu kynningarátaki enda er samkvæmt fræðsluskyldunni nóg að veita fræðsluna einu 

sinni. Í svari frá landlæknisembættinu kemur fram að það standi til að fara í kynningarátak. 

Það er hins vegar svo að þessi lagaskylda hefur hvílt á landlæknisembættinu allt frá gildistöku 

lífsýnalaganna í ársbyrjun 2001. Þar kom fram að embættið skyldi fara í ítarlega kynningu um 

þetta á meðal landsmanna. Þessi kynning hefur enn ekki farið fram miðað við þær upplýsingar 

sem höfundur fékk.  
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Svarið við fyrri spurningunni virðist því vera það að það sé verið að safna 

þjónustulífsýnum úr öllum Íslendingum á grundvelli ætlaðs samþykkis þeirra, sem þeir varla 

vita um. 

 

7.7 Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði  

Seinni rannsókna spurningin er: Eru framkvæmdar vísindarannsóknir á þjónustusýnum? Var 

þar á meðal horft til þess hvort að framkvæmdar hafa verið rannsóknir á PKU-prófum.  

 

7.8 Aðgangur að lífsýnasöfnum 

Meginreglan um geymslu lífsýna er að lífsýnum eigi að safna með skýrum, tilgreindum og 

lögmætum hætti og notkun á þeim á ekki að vera önnur en upphaflega var ætlað. Frá þessu 

eru þó nokkrar undantekningar. Þegar lögin voru sett þá kom það til tals úr ræðustól Alþingis 

hvort það væri rétt skilið að blóðprufa gæti endað sem lífsýni í vísindarannsókn. Því var 

svarað játandi. Það hefur því lengi legið fyrir hverjar væru mögulegar afleiðingar ætlaða 

samþykkisins fyrir varðveislu þjónustusýna. 

 Í lífsýnalögunum eru tilgreinar fimm undantekningar frá meginreglunni. Eins og 

kemur fram í kaflanum um framkvæmd liggur ekki fyrir hversu oft það hafa verið gerðar 

vísindarannsóknir hér á landi á grundvelli ætluðs samþykkis. En það hefur oftar en einu sinni 

verið leyfður aðgangur að lífsýnasafni með persónugreinarlegu lífsýni.  

Ef litið er til OECD-tilmælanna um lífsýnasöfn, þá segir þar að ef það á að fara frá 

upprunalegu samþykki þá þurfi að leita eftir því að endurnýja samþykkið. Hér á landi er 

lagaverkið á þann veg að það er nóg að leita til siðanefndar og hafa rannsóknaráætlun. Er það 

óháð því hvort samþykkið sé til staðar. Þess er heldur ekki krafist að endurnýja samþykkið í 

lagaumhverfinu hér á landi eins og kveðið er á um í OECD-tilmælunum. Sennilega væri 

undarlegt að endurnýja ætlað samþykki, þar sem ætlað samþykki er óháð vitneskju í hverju og 

einu tilviki.  

 

7.9 Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 

Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði eru flokkaðar í tvo flokka, með mönnum og án manna. 

Hvað varðar vísindarannsóknir á mönnum þá eru alþjóðareglur hafðar í fyrirrúmi. Leitað er 

eftir þátttöku manna með skriflegu og frjálsu samþykki þar sem þátttakandi er upplýstur um 

rannsóknina. Honum er kynntur með ítarlegum hætti þann réttur sem hann hefur og hvernig 
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rannsóknin og þann rétt sem hann hefur. Ef rannsókn breytist þá metur m.a. vísindasiðanefnd 

hvort afla þurfi nýs samþykkis. Sérstaklega er fjallað um þá sem eru ekki hæfir til að veita 

samþykki og hvaða atriða þarf að líta til. Er þetta allt til fyrirmyndar ef litið er til 

alþjóðasamninga sem lögin eru byggð á. 

 Í VI. kafla laganna um gagnarannsóknir er sérstaklega tekið fram að rannsóknir á 

heilbrigðisgögnum þurfa að hljóta leyfi frá vísindasiðanefnd eða siðanefndar. Með því að hafa 

sérkafla um gagnarannsóknir þá þýðir það væntanlega að þær eru ekki háðar eins stífum 

reglum. Er vert að benda á að samþykki er ekki nefnt einu nafni í VI. kafla laganna heldur er 

fjallað um jafnræði hvað varðar aðgang og að það sé í höndum nefnda að veita aðgang að 

heilbrigðisgögnum. Vikið er sérstaklega að lífsýnum og á það bent að lífsýnasafnalögin gilda 

um úrsagnarétt einstaklinga. Í 25. gr. er tekið fram að um gagnarannsóknir gilda I. - III. og VI. 

- IX. kafli laganna. Það má því gagnálykta að kaflar IV - V eigi ekki við um kafla VI. Það er 

athyglisvert því að afturköllun samþykkis er í V. kafla og í athugasemd við þá grein kemur 

fram að samþykki er þungamiðja vísindarannsókna á mönnum. 

Spurningin er því sú hvenær eru menn menn? Þegar átt er við vísindarannsóknir á 

mönnum þá er krafan að þeir séu beinlínis þátttakendur samkvæmt lögum nr. 44/2014. Þá 

gilda allar fyrrnefndar reglur um skriflegt, frjálst og upplýst samþykki. Hins vegar þegar 

rannsakað er lífsýni úr mönnum, sem aflað er með ætluðu samþykki gilda aðrar og minni 

reglur. Það er sett í hendur siðanefndar að ákveða hvort rannsókn er heimil. Lífsýni er eins og 

áður hefur komið fram lífrænt efni út lifandi eða látnum mönnum. Einnig er vísað í 

lífsýnalögin en þar er að finna regluna um ætlað samþykki. Í alþjóðasamningum og tilmælum 

er ekki að finna svona afgerandi skiptingu á því hvenær menn eru menn. Í alþjóðasamningum 

og tilmælum er talað um að reyna forðast rannsóknir á mönnum ef það er hægt, er hægt að 

skilja það svo að framkvæma eigi rannsóknir frekar á til dæmis dýrum. Í VI. kafla segir að 

heilbrigðisgögn séu nýmæli og undir það falla m.a. lífsýni og sjúkragögn. Rannsóknir á 

sjúkragögnum má segja að séu ekki rannsókn á mönnum því þar er verið að rannsaka 

upplýsingar um mann, en lífsýni er beinlínis hluti af manninum og í lífsýninu er einnig að 

finna upplýsingar um einstaklinginn því er spurningin hvenær eru menn, menn? 

Jafnframt kemur fram að reglur um notkun heilbrigðisgagna byggist á fjórum 

meginreglum og ein af þeim er sú sem er að finna í 7. gr. persónuverndarlaganna. Í þeirri 

grein er að finna nokkrar meginreglur sem endurspegla hvernig eigi að túlka vinnslu 

persónuupplýsinga.  

 Sanngirnisreglan er í hnotskurn sú að vinnsla persónuupplýsinga sé sanngjörn, 

málefnaleg og í samræmi við vönduð vinnubrögð. Síðan segir að til þess að uppfylla þessi 
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skilyrði þarf sá sem vinna á úr upplýsingum að vita af henni. Krafan sé því að vinnslan sé 

opin og gagnsæ með því á vinnslan ekki að vera hulin. Þetta fer ekki vel við ætlað samþykki 

þar sem gengið er út frá ætluðu samþykki allra sem sækja heilbrigðisþjónustu. Það er erfitt að 

segja að það sé sanngjarnt og málefnalegt. 

 Innhald tilgangsreglunnar er að upplýsingum sé safnað í yfirlýstum, skýrum og 

málefnalegum hætti. Í riti Sigrúnar kemur fram að þetta sé einn af hornsteinum tilskipunar 

95/46/EB. Af reglunni má ráða að þegar vísindarannsókn eða önnur verkefni eru unnin með 

þjónustusýnum fari það í bága við regluna þar sem verið að nota sýni í öðrum tilgangi en 

upphaflega stóð til. Reglan gengur lengra því að jafnvel þó að samþykki hafi verið veitt geti 

það engu að síður verið óheimilt að vinna með upplýsingarnar ef það hefur ekki beina 

þýðingu fyrir verkefnið eins þar segir. Reglan segir líka að það er hægt að vinna með 

upplýsingarnar þrátt fyrir fyrri rök en það leiðir til þess að ábyrgðarmaður þarf að byrja eins 

og hann sé á byrjunarreit. Með öðrum orðum þá þyrfti að afla nýs samþykkis fyrir notkun á 

lífsýnum. 

 Magnreglan kveður á um það að ekki eigi vera að safna upplýsingum umfram það sem 

nauðsynlegt er. Það er athyglisvert að horfa á þessa reglu í víðari samhengi. Söfnun á PKU-

prófum fer fram á öllum börnum með að undanskyldum þeim þar sem forráðamenn hafna 

þátttökunni. Engar upplýsingar eru veittar forráðamönnum og ekki sagt frá því að sýnin séu 

geymd. Ekki tókst að afla upplýsinga um það hvort þessi sýni hafi verið notuð í öðrum 

tilgangi, eins og kennslu o.s.frv. Ef ekki er verið að nota sýnin hvers vegna er verið að safna 

þeim? Söfnun lífsýna í öllum börnum sem fæðast og PKU prófa þau leiðir til að til eru og 

varðveitt lífsýni úr nánast öllum fæddum börnum á Íslandi sem mögulegt er að nota til 

vísindarannsókna.  

Áreiðanreglan er svo loka meginreglan hvað hana varðar reynir í raun ekki á hana hvað 

þessa ritgerð varðar. 

 

7.10 Norrænn réttur 

Má segja að lög um vísindarannsóknir á Norðurlöndunum sem voru rannsökuð eigi það 

sammerkt, fyrir utan Ísland, að leita þarf eftir frjálsu og upplýstu samþykki einstaklinga. 

Skilgreining á því hvað er vísindarannsókn á öllum Norðurlöndunum er ekki sú sama. Í 

Danmörku er hún skilgreind sem rannsókn á lifandi eða látnum mönnum og m.a. vefjum. Í 

norsku lögunum er með vísindarannsókn á mönnum átt við m.a. lífsýni úr lifandi eða látnum 

einstaklingum og í sænsku lögunum er talað um vísindarannsókn á mönnum og lífsýni úr 
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þeim. Eiga þau það sammerkt með sér að aðgreina ekki lífsýni sérstaklega sem 

heilbrigðisupplýsingar eins og gert er í íslenskri löggjöf.  

Í dönsku lögunum er heimilt fyrir vísindasiðanefnd að leita ekki eftir samþykki og þarf í 

þeim tilvikum að uppfylla þau skilyrði að það leiði ekki til heilsutjóns einstaklings eða skaða 

á lífsýninu. Auk þess þarf ekki að leita samþykkis ef það reynist óhóflega erfitt að afla 

samþykkis. Í norsku lögunum er heimild fyrir vísindarannsóknum á lífsýnum bundið við 

samþykki þátttakanda þegar lífsýnisins er aflað. Í sænsku lögunum þarf að framkvæma 

vísindasiðfræðilegt mat ef rannsaka á lífsýni sem eru tekin án samþykkis þátttakenda og eru 

uppi samskonar kröfur og gerðar eru í Oviedo-sáttmálanum um undantekningar hvað varðar 

slík frávik og eru strangar reglur um undantekningarnar. Af öllu þessu má ráða að lög nr. 

44/2014, ganga lengra í skilgreiningu á vísindarannsóknum á mönnum og vísindarannsóknum 

á gögnum en sambærileg lög á hinum Norðurlöndunum. 

 

7.11 Hlutverk vísindasiðanefndar 

Vísindasiðanefnd hefur enn ekki gefið út reglur hvað varðar starfsreglur um sjálfa sig og er 

það bagalegt þar sem vísindasiðanefnd hefur starfað eftir lögum um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði síðan 1. janúar 2015. Það er vekur upp spurningar af hverju það sé í hlutverki 

ráðherra að skipa í siðanefnd vísinda sem á að taka á siðfræðilegum og vísindalegum 

sjónarmiðum. Væri ekki eðlilegra að slík skipan væri þverfagleg þar sem viðeigandi samtök 

og stofnanir myndu sjá um slíkt eins og fyrirkomulagið var við fyrstu reglugerðina um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði frá 1997.  

 Eins og kemur fram hér að framan þá skortir vísindasiðanefnd yfirsýn yfir hvaða 

verkefni hafa verið samþykkt og getur ekki séð á hvað grunni leyfin hafa verið veitt. 

Siðanefndir ættu að hafa góða yfirsýn yfir hvaða verkefni hafa verið leyfð og á hvað grunni 

leyfi var veitt, enn fremur ættu slíkar upplýsingar vera opinberar og aðgengilegar. Það eitt að 

hafa ekki gagnsætt ferli getur varpað óþarfa skugga á verk nefndarinnar.  

Hlutverk vísindasiðanefndar er að meta hvort að vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 

samrýmist vísindalegum og siðfræðilegum sjónarmiðum. Jafnframt á vísindasiðanefnd að 

setja sér starfsreglur og þær reglur á að birta opinberlega eins og er m.a. nefnd í leiðarvísinum 

fyrir siðanefndir. En það hefur ekki verið gert. 
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7.12 Persónugreinarleg lífsýni 

Hvað þessa ritgerð varðar þá er ekki skoðað hlutverk Persónuverndar nema að litlu leyti þar 

sem lífsýni eru gerð ópersónugreinanleg með þeim fyrirvara að öll þjónustusýni verða að vera 

merkt á þann máta að hægt sé að gera þau aftur persónugreinanleg. Ástæðan er að geta 

verndað rétt þeirra lífsýnagjafa sem „eiga“ lífsýnin. Rétturinn er fólginn í því að einstaklingur 

hafi þann rétt að afturkalla samþykki sitt. Til þess að það sé framkvæmanlegt verður að vera 

hægt að finna lífsýnið og bera það saman við þann einstakling sem hefur afturkallað samþykki 

sitt. Reglur lífsýnasafna eru nokkuð skýrar hvað þetta varðar en hins vegar er efi uppi hvað 

varðar ætlað samþykki. Ef það er litið yfir regluverkið hvað varðar lífsýni og gera þau 

ópersónugreinanleg þá er lagt mikið kapp á að lífsýni séu ópersónugreinanleg og þau eru 

afhent eins og hefur fram komið í ópersónugreinanlegu formi. Því má ætla að hlutverk 

Persónuverndar hafi verið að líta til þess hvort að þessar reglur um að lífsýni séu 

persónugreinanleg séu virtar.  

 

7.13 Kynning embættis landlæknis á lifsýnasöfnum 

Eins fram hefur komið á landlæknisembættið að annast ítarlega kynningu meðal landsmanna á 

lífsýnasöfnum. Ekki var að finna nákvæma lögfræðilega útskýringu á ítarlega en 

birtingarform orðsins var í nánu tengslum við skýrslugerð, matsgerðir o.s.frv. Samkvæmt 

orðanna hljóðan verður ítarlega ekki skilið á annan máta en nákvæmlega, í minnstu 

smáatriðum, vandlega o.s.frv. Eins og kom fram í svari embættisins til höfundar var birt ein 

blaðagrein sem birtist í aðeins einu fréttablaði. Samkvæmt tölum Hagstofunnar voru á árinu 

2001 alls gefin út 24 fréttablöð á Íslandi. Á það við um blöð sem eru gefin út einu sinni í viku 

eða oftar og á það jafnt við um seld blöð sem og fríblöð.  

  Í svarinu var einnig nefnt að auglýsing sem var send út og er m.a. nefnd í ársskýrslu 

landlæknis frá 2005 og er merkt sem dreifibréf nr. 1/2005. Þetta dreifibréf var svo endurgert í 

desember 2015. Auglýsingin frá árinu 2005 mun vera nokkrum árum of sein miðað við að 

kynning átti að fara fram fyrir 1. janúar 2001. Það sama á við um endurgerð auglýsingarinnar 

frá desember 2015 en kynning átti að vera gerð fyrir 1. janúar 2015.  

 Að því sögðu verður ekki annað séð en ítarleg kynning hafi ekki farið fram þrátt fyrir 

skýr lagafyrirmælið þar að lútandi. Ef bornar er saman skráningar í miðlægum gagnagrunni 

og afturköllun samþykkis þá eru tölurnar sláandi ólíkar. Um 7% landmanna voru búin að skrá 

sig úr mögulegum gagnagrunni árið 2003 en á árunum 2001-2014 eru 289 einstaklingar búnir 

að afturkalla ætlað samþykki sitt. Það kemur ekki heim og saman, ástæðan hlýtur að vera 
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mögulega sú að menn rugla þessum tveimur gagnagrunnum saman eða almenningur hefur 

ekki þekkingu á því að hann hefur veitt ætlað samþykki sitt.  

 

7.14 Eru framkvæmdar vísindarannsóknir með þjónustusýnum? 

Eins og kom í ljós í svari Persónuverndar og vísindasiðanefndar er ekki vitað hversu margar 

vísindarannsóknir hafa verið framkvæmdar á þjónustusýnum og þar með á grundvelli ætlaðs 

samþykki. Af því sögðu er erfitt að gera sér grein fyrir hversu oft slíkar rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar. Það má gera ráð að einhverjar hafi verið framkvæmdar enda ljóst að sá 

möguleiki er til staðar. Má í því samhengi nefna umræður á Alþingi þar sem var beinlínis 

spurt hvort það væri raunin að vísindarannsókn gætið verið framkvæmd með þjónustusýnum. 

Jafnframt segir það beinlínis í auglýsingunni frá landlækni að þjónustusýni „kunna“ að verða 

notuð í vísindarannsókn og einstaklingar hafa þann rétt að hafna því, reyndar með 

undantekningu, sbr. 3. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar nr. 1146/2010. Því er stutta svarið já, það 

er verið framkvæma vísindarannsóknir með þjónustusýnum. 

 

8. Tillögur til úrbóta  

Lagt er til að í 3. mgr. 7. gr. laga nr. 110/2000 um lífsýnasöfn og heilbrigðisupplýsingar verði 

breytt í þá veru að eigi að varðveita þjónustulífsýni þá skuli aflað frjáls og upplýst samþykkis 

fyrir þeirri varðveislu. 

Lagt er til að í lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði verði lífsýni ekki 

skilgreint sem heilbrigðisgögn, sbr. 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. Af slíkri breytingu leiðir að 

rannsóknir á lífsýnum teljast ætíð vísindarannsókn á mönnum og þarf að lúta sömu reglum og 

þær hvað samþykki arðar.  

Þá er það afar brýnt, ekki síst að óbreyttum lögum um lífsýnasöfn og 

heilbrigðisupplýsinar að embætti landlæknis kynni almenningi ítarlega lögin eins og þau eru 

og þá staðreynd að lífsýni sem tekin eru vegna þjónusturannsókna geta með ætluðu samþykki 

endað á lífsýnasafni. Það er ekki boðlegt að unnt sé að framkvæma vísindarannsóknir á 

lífsýnum úr einstaklingum sem aflað er með ætluðu samþykki og þar með hugsalegra án 

vitneskju einstaklinga.  

Eins og segir í Helsinki-yfirlýsingunni þá eru læknavísindi háð rannsóknum á 

mönnum. Höfundur er sannfærður um að almenningur er almennt ekki mótfallinn þátttöku í 

vísindarannóknum á heilbrigðissviði. en það eru grundvallarmannréttindi að þátttaka í slíkum 

rannsóknum byggist á upplýstu og óþvinguðu samþykki viðkomandi einstaklinga en ekki 
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mögulega á ætluðu samþykki vegna notkunar á sýnum sem varðveitt hafa verið eftir 

þjónusturannsóknir á viðkomandi.  
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