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Útdráttur 

Með aukinni þekkingu á erfðasjúkdómum hefur umræðan verið á þann veg hvort miðla eigi 
upplýsingum til þeirra sem bera stökkbreytingu í öðru hvoru BRCA geni, án þess að þeir óski 
sérstaklega eftir því. Hinn 16. október 2018 var lagt fram frumvarp til breytinga á lögum um 
vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014 á Alþingi á þann veg að hafa megi samband 
við einstaklinga sem bera stökkbreytingu í BRCA geni til að upplýsa þá um lífshættulegt ástand 
þeirra. Lagt er til að bætt verði við lagaákvæði 17. gr. a um tilkynningaskyldu vegna alvarlegra 
sjúkdóma. Um er að ræða flókið og viðkvæmt viðfangsefni með fjölmörg álitaefni. Markmið 
ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þau álitaefni sem koma til skoðunar þegar verið er að kanna 
hvort tækt sé að breyta íslenskri löggjöf á þann hátt að allir þeir sem beri stökkbreytingu í 
BRCA-geninu, sem og allir sem bera alvarlega erfðasjúkdóma, verði látnir vita af því án þess að 
þeir óskir sjálfir eftir þeim upplýsingum. Til að komast að niðurstöðu verður fyrst fjallað um 
hvað BRCA1 og BRCA2 eru. Næst verður vikið að fyrirkomulaginu í dag og hvaða úrræði standa 
til boða ef einstaklingur greinist með stökkbreytinguna. Því næst verður gerð grein fyrir löggjöf 
og öðru mikilvægu sem varðar erfðaupplýsingar. Þar á eftir verður farið yfir frumvarp til 
breytinga á lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Næst verður farið yfir löggjöf sem 
tekur til erfðaupplýsinga í Danmörku og Noregi, samkvæmt Evrópurétti og alþjóðlegum 
samningum. Þá verður gerð grein fyrir öðrum atriðum sem varða miðlun erfðaupplýsinga. 
Umfjöllunin snýr helst að mannréttindum, friðhelgi einkalífs, persónuverndarsjónarmiðum, 
siðferðissjónarmiðum auk þess sem teknir verða saman kostir og gallar erfðarannsókna. Loks 
verður vikið að tengslum vátrygginga við erfðasjúkdóma. Að lokum verða aðalatriðin dregin 
saman og niðurstöður reifaðar. Þær ályktanir sem dregnar eru af þessum álitaefnum eru þær 
að ekki sé tækt að breyta lögum um vísindarannsókir á heilbrigðissviði á þennan hátt með 
miðlun erfðaupplýsinga. 
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Abstract 

With increased knowledge of genetic diseases, the debate has been about whether to 
communicate information to individuals with genes falling in either BRCA mutation, without 
their request. On October 16, 2018, a bill was presented Althingi to amend the Act on Scientific 
Research in the Health Sector no. 44/2014 the purpose of which is to enable contact with 
individuals who carry a BRCA mutation gene to inform them of their life-threatening condition. 
It is proposed that the legal provisions be added to Article 17. a on reporting obligations due 
to serious illnesses. This is a complex and delicate subject encompassing numerous legal 
issues. The objective of the thesis is to shed light on the legal issues that arise when examining 
whether it is possible to amend the Icelandic legislation in such a way that all those who carry 
the BRCA gene mutation, as well as anyone who has serious genetic diseases, should be 
notified of it without them requesting that information. In support of the foregoing objective, 
the research focused on the following; first, What are BRCA1 and BRCA2? Second, a discussion 
about the current arrangement  as well as the  available recourse if a person is diagnosed with 
the genetic mutation. Third, the thesis focused on the legislation and other important 
information on genetics. Fourth, a review of the bill proposing amendments to the Act on 
scientific research in the health sector. Fifth, the thesis examined legislation covering genetic 
information in Denmark, Norway, European law and international agreements. Next, the 
thesis highlights other issues relating to the dissemination of BRCA genetic information. 
Furthermore, the discussion in this thesis focused primarily on consideration for human rights, 
the right to private life, personal data protection, ethical considerations as well as a review of 
the advantages and disadvantages of genetic testing. Finally, the thesis also examined, the 
relationship between insurance providers and genetic diseases. Finally, the main points will 
be summarized and the conclusions drawn. Taking into account the foregoing issues that this 
thesis has examined, the research has revealed that is not feasible to amend the Act on 
Scientific Research in the Health Sector by authorizing the dissemination of genetic 
information. 
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1   Inngangur 

Fyrir nokkrum árum fór af stað sú umræða hér á landi hvort rétt væri frá bæði siðferðislegu 

og læknisfræðilegu sjónarhorni að gera þeim einstaklingum viðvart sem bera stökkbreytingu í 

BRCA-geninu svokallaða (e. the BReast CAncer gene). Umræðan hefur síðan verið á þá leið 

hvort geyma eigi slíkar upplýsingar í íslenskum vísindagagnagrunnum og þá hvort gera eigi 

fólki viðvart eða hvort virða beri rétt fólks til að vita ekki af stökkbreytingunni. Ekki eru allir á 

sama máli um hvort og hvernig eigi að standa að þessu viðkvæma máli. Um er að ræða flókið 

og viðkvæmt viðfangsefni með fjölmörg álitaefni. Álitaefnin geta verið mismunandi skoðanir 

fólks en einnig eru þau lagalegs eðlis frá hinum ýmsu sviðum lögfræðinnar.  

Með aukinni þekkingu á erfðasjúkdómum og þar sem sífellt fleiri einstaklingar hafa verið 

að greinast með BRCA stökkbreytinguna síðustu ár hefur umræðan verið á þann veg hvort 

miðla eigi upplýsingum til þeirra sem bera stökkbreytingu í öðru hvoru BRCA geni, án þess að 

þeir óski sérstaklega eftir því. Allir einstaklingar geta gengist undir slíka erfðarannsókn en þurfa 

að óska eftir því sjálfir. Tvisvar sinnum, í lok áranna 2014 og 2016, hefur þáverandi 

heilbrigðisráðherra skipað starfshópa sem hafa báðir haft það hlutverk að leggja fram tillögur 

um hvernig nýta megi erfðaupplýsingar í einsaklingsmiðuðum forvörnum og hvort það sé tækt 

að bregðast þannig við að þeir einstaklingar sem beri stökkbreytingu í öðru hvoru BRCA geni 

verði gert viðvart, með tilliti til lögfræðilegra, læknisfæðilegra og siðferðislegra álitaefna. Hinn 

16. október 2018 var lagt fram frumvarp til breytinga á lögum um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði nr. 44/2014 á Alþingi á þann veg að hafa megi samband við einstaklinga sem 

bera stökkbreytingu í BRCA geni til að upplýsa þá um lífshættulegt ástand þeirra. Lagt er til að 

bætt verði við lagaákvæði 17. gr. a um tilkynningaskyldu vegna alvarlegra sjúkdóma. 

Fólk skiptist í tvo hópa, annars vegar þá sem telja að gera eigi fólki viðvart ef það ber 

stökkbreytinguna og hins vegar þá sem telja það ekki koma til greina, m.a. með tilliti til friðhelgi 

einkalífs og réttinum til þess að fá ekki að vita. En það er að fjölmörgum öðrum lögfræðilegum 

álitaefnum að huga. Þau álitaefni sem helst koma til skoðunar er löggjöf er varðar 

erfðaupplýsingar en það eru einna helst löggjöf um lífsýni, gagnagrunna, vísindarannsóknir 

ásamt öðrum lögum. Farið verður yfir danskan rétt, norskan rétt, Evrópurétt og alþjóðlega 

samninga til þess að bera saman við íslenskan rétt. Einnig verður farið yfir þau álitaefni sem 

tengjast mannréttindum, friðhelgi einkalífs, persónuupplýsingum og siðferðissjónarmiðum. 
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Verður svo að lokum farið yfir vátryggingarsamninga með tilliti til töku vátryggingar og tengsl 

við erfðasjúkdóma á borð við BRCA stökkbreytinguna.  

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þau álitaefni sem koma til skoðunar þegar 

verið er að kanna hvort tækt sé að breyta íslenskri löggjöf á þann hátt að allir þeir sem beri 

stökkbreytingu í BRCA-geninu, sem og allir sem bera alvarlega erfðasjúkdóma, verði látnir vita 

af því án þess að þeir óskir sjálfir eftir þeim upplýsingum. Það er að mörgum lögfræðilegum 

álitaefnum að huga. 

Skipulag ritgerðarinnar er á eftirfarandi hátt. Í öðrum kafla verður farið yfir hvað BRCA1 

og BRCA2 eru, þ.e. hvað felst í stökkbreytingunni, tengsl stökkbreytingarinnar við krabbamein 

og tölfræðilegar upplýsingar um stökkbreytinguna. Í þriðja kafla er að finna umfjöllun um það 

hvernig fyrirkomulagið er í dag varðandi þá sem hafa áhuga á að nálgast upplýsingar um 

stökkbreytingu í BRCA geni og hvaða úrræði standa til boða ef einstaklingur greinist með 

stökkbreytinguna. Í fjórða kafla verður gerð grein fyrir löggjöf og öðru mikilvægu sem varðar 

erfðaupplýsingar. Fjallað verður um lög um gagnagrunn á heilbrigðissviði nr. 138/1998, lífsýni 

og löggjöfina sem snýr að þeim, erfðarannsóknir og sérfræðinga sem hafa komið að þeim hér 

á landi, svo og lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014. Þá verður fjallað um níu 

manna starfshóp sem skipaður var árið 2016 og hafði það hlutverk að leggja fram tillögur um 

hvernig nýta mætti erfðaupplýsingar í einsaklingsmiðuðum forvörnum auk skoðana Kára 

Stefánssonar, forstjóra Íslenskrar erfðagreiningar, og opnun heimasíðunnar www.arfgerd.is. Í 

fimmta kafla verður farið yfir frumvarp til breytinga á lögum um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði nr. 44/2014 en þann 16. október 2018 lögðu átta þingkonur úr átta 

stjórnmálaflokkum á Alþingi fram frumvarp til breytinga á lögunum á þann hátt að hafa megi 

samband við einstaklinga í kjölfar framkvæmdar vísindarannsóknar á mönnum eða við 

framkvæmd gagnarannsóknar, með þeim tilgangi að upplýsa þá um lífshættulegt ástand 

þeirra. Lagt er til að bætt verði við lagaákvæði 17. gr. a um tilkynningaskyldu vegna alvarlegra 

sjúkdóma. Farið verður yfir umræður á Alþingi og stöðu málsins í dag. Í sjötta kafla verður farið 

yfir erlenda löggjöf sem tekur til erfðaupplýsinga. Farið verður yfir löggjöf í Danmörku og 

Noregi, samkvæmt Evrópurétti og alþjóðlegum samningum. Í sjöunda kafla verður gerð grein 

fyrir öðrum atriðum sem varða miðlun erfðaupplýsinga á borð við BRCA. Umfjöllunin snýr helst 

að mannréttindum, alþjóðlegum mannréttindarsamningum, friðhelgi einkalífs, 

persónuverndarsjónarmiðum, siðferðissjónarmiðum og teknir verða saman kostir og gallar 
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erfðarannsókna. Í áttunda kafla verður svo farið yfir tengsl vátrygginga við erfðasjúkdóma. Þar 

verður fjallað um vátryggingar, vátryggingarsamninga og starfandi vátryggingafélög á Íslandi. 

Undir upplýsingaskyldu vátryggingartaka verður farið í 82. gr. laga um vátryggingarsamninga 

nr. 30/2004 en í 2. mgr. sömu lagagreinar er kveðið á um efnislegar takmarkanir á rétti 

vátryggingafélags til að óska eftir upplýsingum um heilsufar vátryggingartaka. Bannið á við um 

móttöku persónuupplýsinga, sem fela í sér upplýsingar um erfðaeiginleika vátryggingartaka. 

Að lokum verða aðalatriðin dregin saman og niðurstöður reifaðar. 
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2   Hvað er BRCA? 

Til að skilja hvað stökkbreyting í BRCA felur í sér verður að byrja á því að kynna hvað BRCA er í 

stuttu máli. Öll erum við með 46 litninga. Á litningunum sitja genin í röðum, oftast nokkurn 

veginn í sömu röð hjá öllum, en það getur þó verið breytilegt. Allir einstaklingar eru með tvö 

eintök af BRCA1 og BRCA2 genum, sem þeir geta ekki verið án. Annað genið erfist frá móður 

og hitt frá föður. Genin ákvarða prótein sem sinna mikilvægum hlutverkum og eru skilgreind 

sem DNA-viðgerðargen, það er þau gera við galla í erfðaefninu.1 Einnig stjórnar BRCA1 

eftirmyndun DNA og hefur önnur hlutverk á meðan BRCA2 gerir við tvíþátta DNA brot (ef báðir 

strengir DNA keðjunnar brotna), stýra eftirmyndun erfðaefnis og sér um vernd og viðhald á 

litningaendum.2  

Áður en BRCA genin þekktust var ljóst að brjóstakrabbamein var algengara í sumum 

fjölskyldum en öðrum. Á áttunda áratugnum hóf Mary-Claire King, erfðafræðingur og 

prófessor við Washington háskólann, að rannsaka hvort einhver tenging væri á milli 

krabbameins og erfða. Loks árið 1990, eftir margra ára rannsóknir á fjölskyldum þar sem 

brjósta- og eggjastokkakrabbamein voru algeng, fann King genið á litningi 17 sem tengist 

brjóstakrabbameini og nefndi það BRCA1.3 Árin 1994 og 1995 voru borin kennsl á bæði BRCA1 

og BRCA2 í tengslarannsóknum þar sem stökkbreytingar í genunum voru tengdar við arfgeng 

krabbamein í brjóstum og eggjastokkum.4 Þeir sem eru með stökkbreytinguna hafa erft eitt 

gallað eintak af BRCA1 eða BRCA2, sem veldur því að auknar líkur eru á að þeir einstaklingar 

fái ákveðin krabbamein.  

Skammstöfunin BRCA er sett saman úr BR: brjóst (e. breast) og CA: krabbamein (e. 

cancer). Talan sem kemur á eftir skammstöfuninni, þ.e. BRCA1 og BRCA2, merkir að hið 

fyrrnefnda var fyrsta genið sem fannst af brjóstakrabbameinsgenum og hið síðarnefnda merkir 

að það var gen númer tvö sem fannst af þekktum brjóstakrabbameinsgenum. 

Stökkbreytingarnar í genunum eru nefndar BRCA1 G5193A og BRCA2 999del5.5 

                                                      
1 Jórunn Erla Eyfjörð, „Hvað eru BRCA gen?“ (Rannsóknarstofa í krabbameinsfræðum / Cancer Research 
Laboratory, 11. júní 2013) <https://cancerresearch.hi.is/?page_id=567> skoðað 26. janúar 2019. 
2 Vigdís Stefánsdóttir, erfðaráðgjafi, Landspítali-háskólasjúkrahús, viðtal við höfund (Reykjavík 2. maí 2019). 
3 Lydia Ramsey, „Over a 40-year career, this „stubborn scientist“ helped change the way we think about cancer 
and genetics“ (Business Insider, 16. nóvember 2017) <https://www.businessinsider.com/mary-claire-king-and-
the-impact-brca-genes-had-on-cancer-genetics-2017-11> skoðað 26. janúar 2019. 
4 M José García og Javier Benítez, „The Fanconi Anaemia/BRCA Pathway and Cancer Susceptibility. Searching 
for New Therapeutic Targets“ (2008) 10 (2) Clinical and Translational Oncology 78, 79. 
5 Vigdís Stefánsdóttir, bréf til höfundar (15. október 2017). 
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Stökkbreyting í bæði BRCA1 og BRCA2 tengist aukinni áhættu á krabbameini í brjóstum 

og eggjastokkum hjá konum en stökkbreyting í BRCA2 tengist auk þess aukinni áhættu á 

brjóstakrabbameini hjá körlum, sem og krabbameini í blöðruhálskirtli, húð og brisi. 

Breytingum í BRCA1 fylgir ekki aukin áhætta á krabbameini hjá körlum eftir því sem best er 

vitað.6 Þeir einstaklingar sem bera stökkbreytingu í öðru hvoru BRCA geninu hafa ekki eins 

öflugt viðgerðarferli og þar af leiðandi er meiri áhætta á að skemmdir verði í erfðaefninu, sem 

eykur líkur á því að ekki sé gert við breytingar sem verða í erfðaefninu. Ef fruma hefur margar 

skemmdir í erfðaefni er hún líklegri til að breytast í krabbameinsfrumu.7 Breytingin eykur líkur 

á krabbameini en orsakar það ekki. Bæði konur og karlar geta verið með stökkbreytingu í BRCA 

og þar af leiðandi geta bæði kynin verið arfberar. 

Vitað er til þess að BRCA2 landnemabreytingin er til staðar hjá um 0,8% af íslensku 

þjóðinni allri eða hjá einum af hverjum 125-150 Íslendingum. Það er um 300.000 manns. 0,8% 

af þeim fjölda eru 2400, karlar, konur og börn. Það er engin stýring á því hvort karlar eða konur 

erfa breytinguna eins og fram hefur komið. Miðað við mannfjöldatölur Hagstofunnar eru um 

600 konur á aldrinum 20-70 ára með breytinguna, álíka margir karlar og restin eru börn og fólk 

eldra en 70 ára. Þegar talað er um lífstíðaráhættu eru 70 ár oftast notuð og þess vegna er 

notast við þá tölu hér. Breytingar í BRCA1 eru mun sjaldgæfari en breytingar í BRCA2 hér á 

landi. Þó er ein breyting sem finnst hjá um það bil 0,2% á meðan hinar til samans telja um 

0,1%. Til samanburðar eru rúmlega 3% Ashkenazy  gyðinga með meinvaldandi breytingu í 

BRCA geni. Í Bandaríkjunum, þar sem fólk kemur frá mörgum löndum, er talið að um það bil 1 

af 300 til 1 af 800 beri breytingu í öðru hvoru geninu. Þessar tölur eru þó ekki vel undirbyggðar 

þar sem í sumum þjóðarbrotum er meira af breytingum og öðrum minna.8  

50% líkur eru á því að hvert barn þeirra sem bera stökkbreytinguna erfi hana einnig og 

að sama skapi eru 50% líkur á að barnið erfi það ekki. Eins og fram hefur komið hefur 

stökkbreytingin ekkert með kynferði að gera og því er jafn líklegt að drengir og stúlkur erfi 

hana. Ekki er talin ástæða til þess að kanna hvort börn beri stökkbreytinguna fyrr en við 18 ára 

aldur, þar sem hvorki krabbamein né önnur vandamál á barnsaldri eru tengd 

stökkbreytingunni.9  

                                                      
6 Vigdís Stefánsdóttir, erfðaráðgjafi, Landspítali-háskólasjúkrahús, viðtal við höfund (Reykjavík 2. maí 2019). 
7 „BRCA2 arfgerð“ (Íslensk erfðagreining) <https://www.arfgerd.is/#!/faq> skoðað 28. janúar 2019. 
8 Vigdís Stefánsdóttir, erfðaráðgjafi, Landspítali-háskólasjúkrahús, viðtal við höfund (Reykjavík 2. maí 2019). 
9 Vigdís Stefánsdóttir, bréf til höfundar (15. október 2017). 
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Samkvæmt erfða- og sameindalæknisfræðideild Landspítalans er sú áhætta að 

einstaklingur með stökkbreytingu í öðru hvoru BRCA geninu fái krabbamein á lífsleiðinni talin 

vera 20-80% en það fer allt eftir fjölskyldum og kanna verður hverja fjölskyldusögu fyrir sig til 

þess að átta sig á því hvernig krabbamein hegða sér innan hennar.10 Kári Stefánsson, forstjóri 

Íslenskrar erfðagreiningar, telur hins vegar vera 86% líkur á að kona með stökkbreytingu í 

BRCA2 geninu fái banvænt krabbamein og 72% líkur á að það sé brjóstakrabbamein.11 Þó ber 

að hafa í huga að sumir þeirra sem bera stökkbreytinguna fá aldrei krabbamein. Það er ekki 

hægt að segja nákvæmlega til um líkurnar. Um 230 konur greinast með brjóstakrabbamein 

árlega, af þeim eru um 4% með BRCA stökkbreytingu.12 

 

3   Fyrirkomulagið í dag og upplýsingar um stökkbreytinguna 

Þeir aðilar sem hafa áhuga á að fá úr því skorið hvort þeir beri stökkbreytingu í BRCA geni geta 

pantað tíma í viðtal eða leitað upplýsinga hjá erfða- og sameindalæknisfræðideild á 

Landspítalanum, með því að hringja þangað eða senda tölvupóst. Upplýsingar um hvernig á að 

bera sig að er að finna á heimasíðu Landspítalans undir erfðaráðgjöf og krabbameinsráðgjöf.13 

Fyrir viðtalið hefur erfðaráðgjafinn safnað upplýsingum um ráðþegann, fjölskyldu viðkomandi 

og teiknað ættartré. Helsta hlutverk erfðaráðgjafar er að aðstoða ráðþega við að gera sér grein 

fyrir erfðum og afleiðingum erfðasjúkdóma. Erfðaráðgjöfin felur fyrst og fremst í sér samtal 

ráðþega við erfðaráðgjafa sem m.a. spyr ráðþega alls kyns spurninga varðandi fjölskyldu, 

útskýrir hvað felst í því að vera með stökkbreytingu í BRCA geni, auk fræðslu um krabbamein 

og hvaða valkostir eru í boði ef svo vill til að ráðþegi greinist með stökkbreytinguna, ásamt 

ýmsu öðru. Markmið viðtalsins er að ráðþegi hafi nægar upplýsingar til þess að gera það upp 

við sig hvort áhugi sé á erfðarannsókn. Erfðaráðgjöf mælir með því að ráðþegar fari ekki í 

erfðarannsókn í beinu framhaldi af viðtalinu, heldur hugsi sig um í nokkra daga, ráðfæri sig við 

sitt fólk og undirbúi sig undir niðurstöður. Ef stökkbreyting hefur verið greind í fjölskyldu 

                                                      
10 sama heimild. 
11 Aðalheiður Ámundadóttir, „Íslensk erfðagreining fyrri til með vef um stökkbreytt gen“ (visir.is, 15. maí 2018) 
<http://www.visir.is/g/2018180519391> skoðað 28. janúar 2019. 
12 Vigdís Stefánsdóttir, erfðaráðgjafi, Landspítali-háskólasjúkrahús, viðtal við höfund (Reykjavík 2. maí 2019). 
13 „Erfðaráðgjöf“ (Landspítali) <http://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/erfda-
og-sameindalaeknisfraedideild-/> skoðað 2. febrúar 2019. 
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ráðþega, fer ráðþegi oft í erfðarannsókn í beinu framhaldi af viðtalinu. Erfðarannsóknin fer 

fram með blóðprufu.14 

Krabbamein eru mjög algeng, einn af hverjum þremur fær krabbamein einhvern tíma á 

ævinni. Talið er að um það bil 10% allra krabbameina sé af arfgengum ástæðum og í þeim 

tilfellum hægt að prófa hvort meinvaldandi breyting finnst í geni. Þegar meingen finnst er hægt 

að prófa aðra í fjölskyldunni. Vigdís Stefánsdóttir, erfðaráðgjafi á Landspítalanum segir að 

þegar grunur vakni um arfgengt krabbamein séu skilgreiningarnar á því mjög víðar, mun víðari 

en þekkist annarsstaðar þar sem hún þekki til. Með öðrum orðum, mun fleiri eru prófaðir en 

leyfi hefur fengist til að gera í öðrum löndum í erfðaheilbrigðisþjónustu.15 

Það tekur um þrjár vikur að rannsaka blóðsýnið. Þegar niðurstaða liggur fyrir er hafður 

sá háttur á að viðkomandi verður að hringja í erfðaráðgjöf til þess að fá niðurstöðu, annað 

hvort í síma eða í viðtali, og er það erfðaráðgjafi sem veitir upplýsingarnar. Ef stökkbreyting 

finnst eru möguleikar ræddir og í kjölfarið eru send tvö bréf á viðkomandi. Í öðru er 

stökkbreytingin útskýrð auk þess sem upplýsingar og ráðleggingar eru gefnar. Hitt bréfið er 

hugsað sem kynning fyrir fjölskyldu sem viðkomandi getur dreift. Erfðaráðgjafi vísar svo á 

viðeigandi sérfræðinga sem hafa samband við viðkomandi þann sem hefur greinst með 

stökkbreytinguna.16 

Þeim aðilum sem greinast með stökkbreytinguna er boðið upp á aukið eftirlit. Hjá konum 

snýr eftirlitið fyrst og fremst að brjóstum og eggjastokkum en að blöðruhálskirtli hjá körlum. 

Þegar um konur er að ræða hefur hjúkrunarfræðingur á brjóstamiðstöð Landspítalans 

samband í kjölfarið, sé þess óskað. Viðkomandi er boðið í viðtal hjá skurðlækni og 

hjúkrunarfræðing sem starfa í brjóstamiðstöðvarteymi, sem er ráðgjöf, fræðsla, eftirlit og 

stuðningur sem tengjast  meðferð vegna brjóstakrabbameins og sjúkdómum í brjóstum.17 

Viðkomandi gefst færi á auknu eftirliti vegna greiningarinnar frá 25–30 ára aldri þar sem boðið 

er upp á segulómskoðun á brjóstum árlega og klíníska brjóstamyndatöku árlega. Mælt er með 

því að viðkomandi fari á sex mánaða fresti í hvora brjóstaskoðunina um sig. Einnig er mælt 

með því að eftirlit með eggjastokkum fari fram á sex mánaða fresti og er það á hendi 

                                                      
14 sama heimild. 
15 Vigdís Stefánsdóttir, erfðaráðgjafi, Landspítali-háskólasjúkrahús, viðtal við höfund (Reykjavík 2. maí 2019). 
16 „Erfðaráðgjöf“ (n. 13). 
17 „Brjóstamiðstöð“ (Landspítali) <http://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-
thjonusta/brjostamidstod/> skoðað 16. maí 2019. 
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kvensjúkdómalæknis. Ef viðkomandi er ekki með kvensjúkdómalækni getur erfðaráðgjafi haft 

milligöngu um viðtal hjá einum slíkum á Kvennadeild Landspítalans og í framhaldinu af því er 

fljótlega vísað á aðra kvensjúkdómalækna sem hafa sérþekkingu á sviðinu.18 Það er alltaf undir 

þeim komið sem bera stökkbreytinguna að panta tíma í eftirlit, svo það er þeirra val. Þeim 

konum sem greinast með stökkbreytingu í BRCA geni býðst að fara í aðgerðir sem minnka 

áhættu á krabbameini. Það er val hverrar og einnar konu að fara í áhættuminnkandi aðgerð 

og margar hverjar kjósa að gera slíkt. Um er að ræða brottnám á brjóstum og eggjastokkum.19 

Hjá körlum felur eftirlitið í sér árlega mælingu PSA gildis, sem hægt er að fá hjá heimilislækni. 

En karlmenn geta einnig fengið brjóstakrabbamein og er því ráðlagt að fara í skoðun á 

brjóstum reglulega.20  

 

4   Löggjöf og annað er varðar erfðaupplýsingar 

Með aukinni tækni er auðveldara að safna saman erfðaupplýsingum og tengja þær við 

gagnagrunna. Hér á landi hafa erfðaupplýsingar verið notaðar bæði til greiningar og lækninga 

í um aldarfjórðung og fer sú starfsemi vaxandi á ári hverju.21 Síðustu ár hefur verið til umræðu 

hvort og hvernig nýta eigi erfðaupplýsingar úr vísindagagnagrunnum. Ýmsar áskoranir fylgja 

aukinni tækni. Ljóst er að ekki er hægt að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér. Það á einnig við 

um nýjar áskoranir sem löggjafinn verður að takast á við. Rétturinn hefur mótast í gegnum 

tíðina og heldur áfram að gera það. Ætlunin með umfjölluninni um löggjöf sem varðar 

erfðaupplýsingar er að veita innsýn í þróun sviðsins hér á landi.  

4.1   Lög um gagnagrunn á heilbrigðissviði nr. 138/1998 

Hinn 30. desember 1998 tóku í gildi lög um gagnagrunn á heilbrigðissviði nr. 139/1998. 

Markmið laganna var að heimila gerð og starfrækslu miðlægs gagnagrunns með 

heilsufarsupplýsingum sem áttu að vera ópersónugreinanlegar, þar sem tilgangurinn var að 

auka þekkingu til þess að efla heilbrigðisþjónustu og bæta heilsu, sbr. 1. gr. laganna. Með 

                                                      
18 „Erfðaráðgjöf“ (n. 13). 
19 „BRCA“ (Landspítali) <http://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-
thjonusta/brjostamidstod/> skoðað 6. febrúar 2019. 
20 „Erfðaráðgjöf“ (n. 13). 
21 Tillögur starfshóps, „Nýting erfðaupplýsinga í einstaklingsmiðuðum forvörnum“ (Velferðarráðuneytið maí 
2018) 6 <https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=68d68678-5780-11e8-942c-005056bc530c> 
skoðað 13. febrúar 2019. 
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setningu laganna var ekki gert ráð fyrir að þátttakendur gætu fengið heilsufarsupplýsingar um 

sig úr gagnagrunninum.   Setning laganna á sínum tíma var þó nokkuð umdeild en allt frá því 

að lögin voru sett hafa verið skiptar skoðanir á gagnasöfnum sem innihalda 

heilbrigðisupplýsingar, þá sér í lagi vegna persónuverndarsjónarmiða, en komið verður inn á 

það í kafla 7.2. Lögin voru felld úr gildi hinn 1. janúar 2015, þar sem gagnagrunninum var aldrei 

komið á fót. 

4.2   Lífsýni 

Lög nr. 110/2000 um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga tóku gildi hinn 1. janúar 2001. Í 

1. mgr. 1. gr. laganna kemur fram að markmið laganna sé að heimila söfnun, vörslu, meðferð 

og nýtingu lífsýna manna sem og heilbrigðisupplýsinga sem fást með vísindarannsóknum. 

Einnig kemur fram í sömu málsgrein að gæta þurfi að og tryggja persónuvernd, hagsmuni 

einstaklinga og nýtingu heilbrigðisgagna og að það þjóni læknisfræðilegum og vísindalegum 

hagsmunum og stuðli að almannaheill. Lífsýnasafn er skilgreint í 5. tl. 3. gr. laganna og merkir 

safn lífsýna sem geymd eru til frambúðar. Heimild til stofnunar og starfrækslu lífsýnasafna er 

einungis veitt þeim sem fengið hefur leyfi ráðherra, sbr. 4. gr. laganna. 

Lífsýni sem innihalda erfðaupplýsingar er að finna á talsvert færri stöðum en lífsýni 

almennt. Hér á landi eru til viðamiklar erfðaupplýsingar á nokkrum mismunandi stöðum. 

Lífsýnasafn Íslenskrar erfðagreiningar geymir mest allra lífsýnasafna  á Íslandi af 

erfðaupplýsingum eða úr um 150.000 Íslendingum.22 Önnur lífsýnasöfn eru helst Lífsýnasafn 

rannsóknaverkefna Hjartaverndar, Lífsýnabanki  Krabbameinsfélagsins23 og á vegum 

Rannsóknarstofu Landspítalans í meinafræði. Önnur vísindasöfn en þau sem framangreind eru 

geta haft að geyma erfðaupplýsingar en umfang þeirra liggur ekki fyrir.24 

Það liggur hins vegar fyrir að umfangsmiklar erfðaupplýsingar eru til hér á landi. Með 

þessu stóra safni er vel hægt að tilreikna með mjög mikilli nákvæmni hina ýmsu 

erfðabreytileika. Þá er hægt að tilreikna arfgerðir í skyldmennum þess er gaf lífsýnið og þannig 

er hægt að fá góða mynd af erfðamengi þjóðarinnar í heild sinni.25 

                                                      
22 sama heimild 8. 
23 Sem tilheyrir Lífsýnasafni LLR, þ.e. Lífsýnasafn Landspítala innan rannsóknarsviðs tengt blóðmeinafræði-, 
erfða- og sameindalæknisfræði-, klínískri lífefnafræði- og ónæmisfræðideild. 
24 Tillögur starfshóps (n. 21) 8. 
25 sama heimild. 
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4.3   Afstaða embættis landlæknis 

Gerðar hafa verið umfangsmiklar erfðarannsóknir hér á landi þar sem Íslensk erfðagreining 

hefur verið í fararbroddi. Grundvöllur gagna þeirra sem notast hefur verið við, hefur verið með 

upplýstu samþykki með leyfi frá Persónuvernd og vísindasiðanefndar. 

Kári Stefánsson hefur lengi talað fyrir því og vakið athygli yfirvalda á mikilvægi þess að 

nýta heilbrigðisupplýsingar einstaklinga í forvarnarskyni. Kom það í hendur embættis 

landlæknis að líta á málið. Álitaefnið var hvort veita ætti leyfi til að upplýsa þær konur sem 

bera stökkbreytingu í BRCA geni. Landlæknir kom afstöðu sinni á framfæri með bréfi til 

velferðarráðuneytisins hinn 21. janúar 2011.26 Að gerð bréfsins komu starfsmenn 

landlæknisembættsins auk vel valinna sérfræðinga sem tengjast álitaefninu.27 Spurningarnar 

sem leitast var við að svara voru þær hvort það beri að upplýsa þær konur sem bera 

stökkbreytinguna og nákomna ættingja þeirra um aukna áhættu á krabbameini og þá með 

hvaða hætti. Eftir að hópurinn hafði skoðað málið vandlega var niðurstaða landlæknis sú að 

ekki beri að upplýsa konurnar og ættingja þeirra um aukna krabbameinsáhættu vegna 

stökkbreytingarinnar. Niðurstaða landlæknis var rökstudd í sex liðum. Í fyrsta lagi var þeim 

upplýsingum sem safnað hafði verið ætlað í ópersónugreinanlegar og kóðaðar 

vísindarannsóknir. Tilgangurinn var ekki að vinna með gögnin á persónugreinanlegan hátt. Ef 

afkóða ætti niðurstöður rannsóknanna þyrfti að fá nýtt blóðsýni til staðfestingar og nýtt 

upplýst samþykki. Í öðru lagi er ekki hægt að gera ráð fyrir því að allir þeir sem upplýsingar eru 

til um hafi áhuga á að vita hvort þeir beri stökkbreytinguna eða ekki. Að veita þær upplýsingar 

væri brot á friðhelgi þeirra og taldi landlæknir friðhelgi vega þyngra en að veita upplýsingarnar 

fyrir hugsanlegan ávinning. Í þriðja lagi taldi landlæknir að ekki væri ólíklegt að unnt væri að 

afla erfðaupplýsinga um aðra sjúkdóma á grundvelli rannsóknarniðurstaðna. Með því væri 

vegið að trausti milli rannsakenda og þátttakenda ef afkóðun upplýsinga yrði rofin með 

þessum hætti. Í fjórða lagi þyrfti að veita einstaklingum erfðaráðgjöf um stöðu sína. Ferlið er 

umfangsmikið og ef upplýsingarnar yrðu veittar væri mikilvægt að hafa vel skipulagða 

erfðaráðgjöf og til þess þyrfti fjármagn. Einnig eru forsendur erfðarannsóknar val hvers og eins 

og sjálfræði, og hafa verður í huga að það vilja ekki allir fá upplýsingarnar. Í fimmta lagi var 

                                                      
26 Geir Gunnlaugsson, landlæknir, bréf til Guðríðar Þorsteinsdóttur, skrifstofustjóra í velferðarráðuneytinu (21. 
janúar 2011). 
<https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item20359/Br%C3%A9f%20v%20BRCA_21.1.2011.pdf>. 
27 Geir Gunnlaugsson, „Vegna BRCA stökkbreytingar“ (Embætti landlæknis) <https://www.landlaeknir.is/um-
embaettid/frettir/frett/item20360/$item_att544> skoðað 16. febrúar 2019. 
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tekið fram að ef leyfi fyrir afkóðun upplýsinganna yrði veitt, yrði heilbrigðiskerfið að vera undir 

það búið að veita fyrirbyggjandi þjónustu, t.d. með viðeigandi skoðunum og viðtölum, 

skurðaðgerðum, lyfjagjöfum og fleiru sem upp gæti komið. Þó að heilbrigðisþjónustan myndi 

ráða við þetta gæti þetta mögulega leitt til þess að dyrnar yrðu opnaðar fyrir öðrum 

stökkbreytingum sem geta falið í sér sambærilega áhættu og stökkbreyting í BRCA geni og þar 

með koma upp sömu siðferðilegu álitamálin. Landlæknir taldi óvíst að heilbrigðiskerfið myndi 

ráða við slíka íþyngd og vafasamt væri að þessi þjónusta myndi teljast til forgangsverkefna. Í 

sjötta og síðasta lagi kom fram að um leið og einstaklingur hefur fengið upplýsingar um 

stökkbreytinguna verða þær hluti af sjúkraskrá viðkomandi. Aðrir gætu óskað eftir afriti af  

þessum upplýsingum og þar með takmarkað tækifæri viðkomandi til ákvarðanatöku og er 

sérstaklega nefnt sem dæmi hvað varðar tryggingar.28 

4.4   Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014 

Lög nr. 44/2014 um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði tóku gildi hinn 1. janúar 2015 og felldu 

þar með úr gildi lög nr. 139/1998 um gagnagrunn á heilbrigðissviði. Með gildistöku laganna 

var að finna bæði nýmæli og breytingar. Eins og fram kemur í 1. gr. laganna er markmið þeirra 

tvíþætt, annars vegar að stuðla að vönduðum vísindarannsóknum á heilbrigðissviði og hins 

vegar að tryggja hagsmuni þátttakenda. 

Í frumvarpi til laganna benti velferðarnefnd Alþingis á að gera þyrfti ráð fyrir því í 

lögunum að niðurstöður rannsókna geta borið með sér atriði sem skipta máli varðandi heilsu 

þátttakenda sem geti verið rétt og skylt að upplýsa viðkomandi um.29 Í 34. gr. laganna er því 

að finna sértæka reglugerðarheimild þar sem heilbrigðisráðherra hefur heimild til að setja 

reglugerðir um framkvæmd laganna og er þar meðal annars tiltekið í hvaða tilvikum og með 

hvaða hætti tilkynna eigi þátttakendum í vísindarannsóknum um mikilvæg atriði er fram koma 

við gerð rannsóknar og varðar heilsu viðkomandi.  

Kristján Þór Júlíusson, þáverandi heilbrigðisráðherra, skipaði fimm manna starfshóp hinn 

18. desember 2014. Hópurinn átti að vinna að undirbúningi reglugerðar, með stoð í 

fyrrnefndum lögum, um hvenær og hvernig tilkynna skuli þeim sem tekið höfðu þátt í 

vísindarannsóknum á heilbrigðissviði um þýðingamikla þætti sem koma fram um heilsu þeirra. 

                                                      
28 Geir Gunnlaugsson, landlæknir, bréf til Guðríðar Þorsteinsdóttur, skrifstofustjóra í velferðarráðuneytinu (21. 
janúar 2011). 
29 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 190 - 159. mál. 
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Í skipunarbréfi starfshópsins kom fram að huga þurfi að mörgum sjónarmiðum þar sem 

álitaefnið tengist viðkvæmum og vandmeðförnum siðferðislegum úrlausnarefnum, meðal 

annars réttinum til að vita ekki um ákveðin atriði sem hugsanlega geta komið fram um heilsu 

viðkomandi þátttakendur, hver eigi að taka ákvörðun um hvort láta eigi vita af upplýsingnum 

sem fram koma, hver eigi að veita þær upplýsingar og hvernig tryggja eigi viðeigandi ráðgjöf.30 

Starfshópurinn hefur ekki skilað niðurstöðum sínum.31 

4.5   Starfshópur 

Í mars 2015 birti Íslensk erfðagreining fjórar greinar í tímaritinu Nature Genetics sem vöktu 

mikla athygli. Innihald greinanna voru niðurstöður raðgreiningar á erfðaefni um 2.600 

Íslendinga. Fjallað var um að hér á landi væru yfir 2.000 manns sem bæru stökkbreytingu í 

BRCA2 geninu og í því fælist stóraukin krabbameinsáhætta. Með þessar upplýsingar að 

leiðarljósi kemur fram að finna megi þetta fólk og gera því viðvart um mögulegan háska.32 

Í kjölfarið skipaði Kristján Þór Júlíusson þáverandi heilbrigðisráðherra, hinn 13. desember 

2016, níu manna starfshóp sem hafði það hlutverk að leggja fram tillögur um hvernig nýta 

mætti erfðaupplýsingar í einsaklingsmiðuðum forvörnum. Lögð var sérstök áhersla á 

upplýsingamiðlun um BRCA ástand einstaklinga. Þegar starfshópurinn var skipaður kom fram 

að mikilvægt væri að heilbrigðisyfirvöld myndu móta stefnu um málefnið með siðferðisleg og 

læknisfræðileg sjónarmið til hliðsjónar. Starfshópurinn hélt 13 fundi og var umfjöllunarefnið 

einskorðað við hvort heimilt væri að miðla upplýsingum í gagnagrunni til einstaklinga í 

forvarnarskyni og hvernig standa ætti að því. Hópurinn bauð vel völdum sérfræðingum á 

sviðinu á fund sinn.33 

Í skýrslunni kemur fram að kona með stökkbreytingu í öðru hvoru BRCA geni er talin hafa 

um 70% líkur á að fá brjóstakrabbamein en miðað er við 12% hjá þeim konum sem ekki hafa 

stökkbreytinguna til samanburðar.34 Ennfremur kemur fram að brjóstakrabbamein vegna 

stökkbreytinganna myndast hjá töluvert yngri konum en annað brjóstakrabbamein. Sem dæmi 

                                                      
30 „Tilkynningar til þátttakenda í vísindarannsóknum um heilsufar“ (Stjórnarráð Íslands) 
<https://www.stjornarradid.is/verkefni/allar-frettir/frett/2014/12/18/Tilkynningartil-thatttakenda-i-
visindarannsoknum-um-heilsufar/> skoðað 20. febrúar 2019. 
31 Tillögur starfshóps (n. 21) 7. 
32 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 268 - 250. mál. 
33 Tillögur starfshóps (n. 21) 4. 
34 Karoline B Kuchenbaecker o.fl., „Risks of Breast, Ovarian, and Contralateral Breast Cancer for BRCA1 and 
BRCA2 Mutation Carriers“ (2017) 317 JAMA 2402, 2405. 



13 

 

má nefna að af þeim konum hér á landi sem greinast með brjóstakrabbamein fyrir 55 ára aldur 

hafa 69% stökkbreytingu í BRCA2 geni en 31% ekki. Af þeim sem greinast fyrir 40 ára aldur 

hafa 21% stökkbreytinguna en 4% ekki.  

Talið er að um 0,2% Íslendinga beri stökkbreytingu í BRCA1 geninu og um 0,7% BRCA2 

geninu. Samkvæmt þessum tölum má ætla að um 700 Íslendingar beri stökkbreytt BRCA1 og 

um 2000-2500 BRCA2.35 Að meðaltali greinast um 230 konur með brjóstakrabbamein árlega 

hér á landi og þar af eru um 4% með BRCA breytinguna.36 

Kári Stefánsson sagði sig úr starfshópnum hinn 29. ágúst 2017, þar sem honum ofbauð 

vitleysisgangurinn, en hans skoðanir eru á þann veg að mikilvægt sé að náglast þennan hóp 

sem ber stökkbreytinguna og gera þeim viðvart.37 Skýrsla starfshópsins kom út í maí 2018. 

Starfshópurinn taldi það mikilvægt að einstaklingar sem tekið hafa þátt í vísindarannsóknum 

geti fengið aðgang að upplýsingum sem kunna að hafa þýðingu fyrir heilsu þeirra. Einnig taldi 

starfshópurinn það mikilvægt að virtur verði réttur þeirra sem hafa ekki áhuga á að vita. Samt 

sem áður ætti það ekki að leiða til þess að þeir sem vilja upplýsingarnar muni ekki fá þær. Var 

þetta meginþungi verkefnavinnu hópsins, sem fjallaði aðallega um þrjár leiðir sem þeim fannst 

koma til greina við að veita erfðaupplýsingar til handa einstaklingum í forvarnarskyni. Tillögum 

starfshópsins var ætlað að nýtast heilbrigðisyfirvöldum til að móta stefnu á sviði forvarna 

einstaklinga til handa vegna erfðaupplýsinga og átti að skoða heildstætt. Mikilvægt var talið 

að aðferðirnar sem notast ætti við, myndu nýtast við miðlun upplýsinga um aðra mikilvæga 

erfðasjúkdóma. Sérstaklega var þó tekið mið af miðlun upplýsinga um BRCA1 eða BRCA2 

ástandi einstaklinga en lögð var áhersla á það, einkum og sér í skipunarbréfi hópsins frá 

ráðherra á sínum tíma. Verður hér gerð grein fyrir þessum þremur leiðum sem starfshópurinn 

lagði til að notast yrði við.  

Leið 1 er að miðla upplýsingum með ætluðu samþykki. Fyrst þarf að komast yfir 

upplýsingar um hvaða einstaklingar það eru sem bera stökkbreytinguna með því að draga fram 

kennitölur þeirra í skrám og lífsýnasöfnum eða á öðrum stöðum, þar sem slíkar upplýsingar er 

að finna. Í framhaldinu þarf að finna heimilisföng og símanúmer þeirra og hafa samband við 

þá, án þess að þeir óski eftir því. Ef fara á þessa leið þarf að fara fram fræðsluátak þar sem 

                                                      
35 Tillögur starfshóps (n. 21) 5. 
36 Vigdís Stefánsdóttir, erfðaráðgjafi, Landspítali-háskólasjúkrahús, viðtal við höfund (Reykjavík 2. maí 2019). 
37 Guðrún Erlingsdóttir, „Ofbauð vitleysisgangurinn“ (mbl.is, 14. maí 2018) 
<https://www.mbl.is/frettir/innlent/2018/05/14/ofbaud_vitleysisgangurinn/> skoðað 15. maí 2019. 
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leiðin er kynnt og útskýra verður fyrir almenningi að tilkynnt verði um BRCA stöðu ef sérstök 

beiðni berist ekki þar sem óskað er sérstaklega eftir að fá ekki þessar upplýsingar í 

hendurnar.38  

Leið 2 er að miðla til hóps einstaklinga þar sem allir arfberar eru innan hópsins. Skilgreina 

verður hópinn og tekið er dæmi um einstaklinga með fjölskyldusögu um krabbamein í brjósti. 

Myndu einstaklingarnir vera afhjúpaðir með sama hætti og í leið 1 og haft verði samband við 

þá, þar sem óskað væri eftir því hvort þeir myndu samþykkja eða hafna að veita upplýst 

samþykki sitt til að fá upplýsingar um BRCA ástand sitt.39 

Leið 3 er miðlun upplýsinga með stofnun vefsíðu þar sem einstaklingar geta veitt upplýst 

samþykki. Tillagan er að setja upp vefsíðu, sem dæmi inn á www.heilsuvera.is, þar sem 

almenningur getur skráð sig inn með rafrænum skilríkjum og óskað þar eftir upplýsingum er 

varða BRCA ástand þeirra eða mögulega hvort þeir beri aðra erfðasjúkdóma og hvað felst í því. 

Inni á vefsíðunni myndi liggja fyrir hvaða meðferðar- eða forvarnarúrræði geta verið tiltæk og 

fleiri upplýsingar í þeim dúr. Ef einstaklingur greinist með stökkbreytinguna og fer í gegnum 

fræðsluna myndi viðkomandi geta gefið samþykki sitt fyrir því að haft yrði samband við hann 

af erfðaráðgjöf eða í gegnum vefsíðuna.40 

Niðurstaða starfshópsins var sú að leggja ætti til grundvallar leið 3 til að miðla 

viðkvæmum erfðaupplýsingum í einstaklingsmiðuðum forvörnum. Í leið 3 felst að það verða 

engar upplýsingar veittar nema viðkomandi óski sérstaklega eftir upplýsingunum. 

Starfshópurinn telur að eðlilegt sé að fólk ráði því sjálft hvort, hvenær og við hvaða aðstæður 

það fær slíkar erfðaupplýsingar. Þessi leið skapar ekki lagalega óvissu. Gert er ráð fyrir því að 

hægt verði að nálgast upplýsingarnar inn á vefsíðunni www.heilsuvera.is. Þessi leið sem 

hópurinn leggur til grundvallar er samhljóða athugasemdum embættis landlæknis frá árinu 

2011 sem fjallað var um í kafla 4.3. Starfshópurinn lagði áherslu á mikilvægi þess að öll miðlun 

erfðaupplýsinga fari fram hjá heilbrigðisþjónustunni og að veitt verði viðeigandi erfðaráðgjöf. 

Einnig er lagt til að notast verði við sömu aðferð til að veita aðrar erfðaupplýsingar. Þá telur 

hópurinn mikilvægt að skilgreina bæði form og efni upplýsinganna sem veita á og að þær muni 

eingöngu varða skilgreind vandamál sem afmörkuð eru. Hópurinn leggur til að landlæknir fái 

                                                      
38 Tillögur starfshóps (n. 21) 9. 
39 sama heimild 10. 
40 sama heimild. 
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það verkefni að meta þá þekkingu sem til staðar er um erfðaupplýsingar og að það verði einnig 

á hendi landlæknis að leiðbeina heilbrigðisyfirvöldum og stofnunum þess um heimildir til að 

miðla slíkum erfðaupplýsingum á þann kerfisbundna hátt sem lagt er til í leið 3. Hópurinn 

mælir með að landlæknir stofni fagráð um miðlun erfðaupplýsinga á grundvelli 4. gr. a. laga 

nr. 41/2007 um landlækni og lýðheilsu.41 

4.6   Viðbrögð Kára Stefánssonar  

Kári Stefánsson telur niðurstöðu starfshópsins vera óásættanlega og segir það bjóða þeirri 

hættu heim að þessi hópur fari á mis við nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Tekur hann fram að 

ungt fólk hræðist síður hættulega sjúkdóma og að stökkbreytingin valdi krabbameini hjá 

nokkuð ungu fólki. Þá telur hann að það sé í raun mjög lítill munur á því að bera stökkbreytingu 

í BRCA2 geni og að vera með krabbamein sem er einkennalaust.42 

Kári hefur talað fyrir því að mikilvægt sé að nálgast þá einstaklinga sem bera 

stökkbreytingu í BRCA geni og gera þeim viðvart. Hans skoðun er sú að það sé furðuleg túlkun 

á lögum að halda því fram að rétturinn til friðhelgis einkalífs sé sterkari en leyfið til þess að 

bjarga lífi fólks, þegar svo ber við. Kári vill meina að þeir sem beri stökkbreytinguna séu í 

lífshættu. Hann hefur bent á að þetta brjóti í bága við þær hefðir samfélagsins að bjarga 

einstaklingum í hættu, svo sem þegar fólk er flutt nauðungarflutningi úr húsum ef skilgreind 

er snjóflóðahætta eða þegar  hundruð manna eru send á fjöll til að leita þeirra sem týnast þar, 

án þess að afla samþykkis fyrir því fyrirfram.43 Kári er á þeirri skoðun að almannahagsmunir 

krefist þess að þeir sem beri stökkbreytinguna séu upplýstir um það vegna alvarleika málsins. 

Hinn 23. maí 2018 skrifaði Kári opið bréf til ríkissaksóknara, Sigríðar Friðjónsdóttur, sem birt 

var í Fréttablaðinu.44 Tilefnið var að starfshópurinn sem heilbrigðismálaráðherra skipaði frá 

2016 hafði skilað af sér skýrslunni, sem fjallað hefur verið um í kafla 4.5. Þar segir Kári að í 

tillögum starfshópsins komi fram að hópurinn geri sér grein fyrir því að þeir sem beri 

stökkbreytingu í BRCA geninu séu í lífshættu og hann gagnrýnir það að starfshópurinn telji að 

það brjóti í bága við lög að vara þennan hóp við, en það yrði fyrsta skrefið til þess að koma 

þeim til aðstoðar. Í því samhengi bendir hann á 221. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 

                                                      
41 sama heimild 12. 
42 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 268 - 250. mál. 
43 Aðalheiður Ámundadóttir (n. 11). 
44 Kári Stefánsson, „Skyldan til þess að bjarga lífi - Opið bréf til ríkissaksóknara“ (Fréttablaðið, 23. maí 2018) 
<https://www.frettabladid.is/skodun/skyldan-til-ess-a-bjarga-lifi-opi-bref-til-rikissaksoknara> skoðað 8. mars 
2019. 
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um hjálparskyldu og skylduna til að hjálpa öðrum í lífsháska. Telur hann starfshópinn ekki hafa 

gert neitt til þess að bjarga þeim úr lífshættu sem bera stökkbreytinguna í BRCA geninu þótt 

það séu til leiðir til þess að bregðast við en það sé talið brot á 221. gr., enda sé fjöldi fólks í 

lífsháska vegna stökkbreytingarinnar eins og áður hefur komið fram. Fór hann fram á að 

ríkissaksóknari skoði þann möguleika hvort starfshópurinn hafi gerst sekur um refsivert athæfi. 

Eins og sjá má hefur Kári sterkar skoðanir á því að mikilvægt sé að láta aðila sem bera 

stökkbreytinguna vita af því þar sem þeir gætu verið í lífshættu eða búið við verulega skertar 

lífslíkur. Telur hann að rétturinn til að bjarga lífi fólks sé mikilvægari en löggjöf sem kemur í 

veg fyrir að miðla megi upplýsingunum til allra þeirra sem bera stökkbreytinguna.  

4.7   www.arfgerd.is  

Íslensk erfðagreining opnaði vefsíðuna https://www.arfgerd.is/#!/ þann 15. maí 2018. Eins og 

fram hefur komið er Kári þeirrar skoðunar að upplýsa eigi arfbera um stökkbreytinguna. Hins 

vegar eru ekki allir á sama máli og hafa vísað til friðhelgi einkalífs meðal annars en nánar verður 

fjallað um það í kafla 7.1. Með því að opna vefinn vildi Íslensk erfðagreining aðstoða fólk við 

að nálgast þessar upplýsingar.45 Einstaklingar sem náð hafa 18 ára aldri geta því farið inn á 

vefsíðuna og óskað þar eftir upplýsingum um það hvort þeir beri stökkbreytingu í BRCA2 geni 

eða ekki, þeim að kostnaðarlausu. Enn sem komið er fást einungis upplýsingar um BRCA2 en 

ekki BRCA1, þó er það von Íslenskrar erfðagreiningar að geta einnig veitt þær upplýsingar í 

framtíðinni.  

Þegar notendur eru búnir að skrá sig inn á vefsíðuna með rafrænum skilríkjum eða að 

leita til Þjónustumiðstöðvar rannsóknarverkefna í Turninum verður að byrja á því að 

samþykkja notendaskilmála og upplýsa samþykki. Aðeins er hægt að veita upplýsingar til þeirra 

sem hafa gefið lífsýni í rannsóknum Íslenskrar erfðagreiningar. Ef notandi vefsíðunnar hefur 

ekki gefið sýni stendur viðkomandi til boða að gefa slíkt lífsýni og samþykkir þar af leiðandi 

varðveislu í lífsýnasafni Íslenskrar erfðagreiningar. Með því að samþykkja skilmálana er veitt 

heimild til að kennitala viðkomandi verði dulkóðuð með persónuverndarkerfi Íslenskrar 

erfðagreiningar og borin saman við gerviauðkenni sem notuð eru til að merkja 

rannsóknargögn og lífsýni í vörslu sama aðila.46 Það tekur að minnsta kosti tvær vikur að kanna 

                                                      
45 Dagný Hulda Erlendsdóttir, „Bjóða fólki að kanna hvort það sé með BRCA2“ (RÚV, 14. maí 2018) 
<http://www.ruv.is/frett/bjoda-folki-ad-kanna-hvort-thad-se-med-brca2> skoðað 7. febrúar 2019. 
46 „Notendaskilmálar og upplýst samþykki“ (Íslensk erfðagreining) <https://www.arfgerd.is/#!/service> skoðað 
13. febrúar 2019. 
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hvort áreiðanlegar upplýsingar séu til hjá Íslenskri erfðagreiningu um arfgerð þess er óskar 

upplýsinganna. Að því ferli loknu er sent SMS skilaboð um að svar hafi borist. Þá getur 

viðkomandi á nýjan leik skráð sig inn á vefsíðuna arfgerd.is til að komast að því hvort 

upplýsingarnar séu til og hverjar niðurstöðurnar séu, séu upplýsingarnar til staðar. Ef 

niðustaðan er sú, að viðkomandi er óskaði eftir upplýsingunum er með stökkbreytinguna, er 

nauðsynlegt að það sé staðfest af klínískri rannsóknarstofu og er það erfðaráðgjöf 

Landspítalans sem sér um slíkt. Þar fer fram það ferli sem lýst hefur verið að framan í kafla 3.47 

Vefsíðan var því sett upp í þeim tilgangi að Íslendingar geti komist að því hvort þeir beri 

stökkbreytingu í BRCA2 geninu eða ekki.  

 

5   Frumvarp til breytinga á lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 

44/2014 

Hinn 16. október 2018 lögðu átta þingkonur úr átta stjórnmálaflokkum á Alþingi fram frumvarp 

til breytinga á lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014.48 Fyrsti 

flutningsmaður frumvarpsins var þingflokksmaður Samfylkingarinnar, Oddný G. 

Harðardóttir.49 Í greinargerð þeirri sem fylgir með frumvarpi til breytinga á lögunum kemur 

fram að breytingarnar lúti að því hvenær hafa megi samband við einstaklinga í kjölfar 

framkvæmdar vísindarannsóknar á mönnum eða við framkvæmd gagnarannsóknar, með þeim 

tilgangi að upplýsa þá um lífshættulegt ástand þeirra sem leitt hefur verið í ljós. Sömuleiðis er 

lagt til að þeir einstaklingar sem ekki hafa áhuga á slíkum upplýsingum um heilsufar sitt skuli 

tilkynna það sérstaklega til embættis landlæknis. Embætti landlæknis mun gera fólki kleift að 

það geti óskað eftir því að fá ekki vitneskju um upplýsingarnar og að sú ósk verði virt. 

Í greinargerðinni kemur fram að nú sé almennt viðurkennt að lífsýnasöfn á 

heilbrigðissviði séu mikilvæg í heilbrigðis- og lífvísindum sem rannsóknartæki og að það eigi 

einnig við um erfðarannsóknir. Jafnframt kemur fram að athyglin hafi undanfarið færst í 

aukana og farið að beinast að því hvort og hvenær einstaklingar eigi að fá upplýsingar um eigið 

heilsufar, læknismeðferðir eða lífslíkur sem fram koma við erfðarannsóknir í vísindaskyni. Í 

                                                      
47 „Ef niðurstaðan er að ég sé með 999del5 erfðabreytuna - hvað þýðir það?“ (Íslensk erfðagreining) 
<https://www.arfgerd.is/#!/faq> skoðað 13. febrúar 2019. 
48 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 268 - 250. mál. 
49 Alþt. 2018-2019, B-deild, 250. mál, 22. fundur (Oddný G. Harðardóttir) skoðað 1. mars 2019. 
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lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði eins og þau eru í dag er ekki fjallað um hvernig 

fara eigi með slíkar upplýsingar og þau álitamál sem geta komið upp í tengslum við þær. Verið 

er að benda á að brýnt sé að bæta úr því svo unnt verði að bregðast við lífshættulegu ástandi 

eða mikilli áhættu á sjúkdómum. Tekið er dæmi um að óumdeilt sé að það sé skylda læknis að 

bregðast við ef sjúkdómur eins og krabbamein greinist fyrir tilviljun þegar sjúklingur sækir sér 

hefðbundna heilbrigðisþjónustu. Tilviljanagreining er þá þegar mein greinist fyrir tilviljun við 

rannsóknir sem gerðar eru á sjúkling vegna einkenna eða sjúkdóma sem ekki verða rakin til 

viðkomandi meins.50 Sjúklingurinn fær þá vitneskju um greininguna, fræðslu og upplýsingar, 

frekari rannsóknir eru gerðar og besta meðferðin sem völ er á er skipulögð. Vísað er í grein í 

Læknablaðinu frá árinu 2007 um nýrnafrumukrabbamein þar sem fram kemur að slíkar 

tilviljanagreiningar hafi mögulega hvað mest áhrif á lífshorfur sjúklingahóps, því þá eru æxlin 

á lægri stigum en hjá þeim sjúklingum sem greinast með einkenni og horfurnar því betri.51 Þá 

kemur fram í greinargerðinni að þegar kemur til tilviljanakenndrar greiningar á alvarlegum 

sjúkdómum er einstaklingnum þarflegt að fá upplýsingar vegna þeirrar greiningar til að hafa 

kost á að leita sér viðeigandi meðferðar eða að taka ákvörðun um hvernig haga eigi lífinu í ljósi 

fregnanna. Talið er að það sama eigi að gilda um þá erfðabreytileika sem fram koma fyrir 

tilviljun við framkvæmd vísindarannsókna á heilbrigðissviði eins og þegar einkennalaus æxli 

finnast fyrir tilviljun.  

Í frumvarpinu til breytingu á lögunum er fjallað um tilefni lagabreytingarinnar sem 

fyrirhuguð er. Íslensk erfðagreining á um rúmlega 1.000 dulkóðuð gögn um jafn marga 

Íslendinga sem hafa sjúkdómsvaldandi stökkbreytingu í BRCA2 geninu. Fyrirtækið á lífsýni úr 

um helmingi þjóðarinnar og því má áætla gróflega að um 2.000 Íslendingar beri 

stökkbreytinguna í BRCA2 erfðavísinum.  

Vakin er athygli á að stökkbreytingin hafi mikla hættu í för með sér á arfgengu 

krabbameini í brjóstum og eggjastokkum og að um 86% líkur séu á því að konur sem greinast 

með stökkbreytinguna fái illvígt krabbamein en hlutfallið er talsvert lægra hjá körlum. 

Jafnframt hafi fundist tengsl við aðrar gerðir krabbameins eins og í höfði, hálsi og efri 

meltingarvegi en einnig er að finna aukna áhættu á krabbameini í öðrum líffærum eins og 

                                                      
50 Ásgeir Thoroddsen, Guðmundur Vikar Einarsson og Tómas Guðbjartsson, „Nýrnafrumukrabbamein á Íslandi - 
yfirlitsgrein“ (2007) 93 Læknablaðið 283, 289. 
51 sama heimild 295. 
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maga, þvagblöðru og í leghálsi hjá konum.52 Karlar með stökkbreytinguna eru 3,5 sinnum 

líklegri til að fá krabbamein í brisi og blöðruhálskirtli. Fram kemur að karlar greinast yngri og 

að sjúkdómurinn sé bæði alvarlegri og lengra genginn við greiningu. Dánartíðni þessa hóps er 

tvisvar sinnum hærri en þeirra sem greinast og eru ekki með stökkbreytinguna.53  

Vísað er til niðurstöðu starfshópsins frá maí 2018 þess efnis að ekki ætti að veita þeim 

einstaklingum sem bera stökkbreytinguna upplýsingarnar nema viðkomandi óski sérstaklega 

eftir þeim. Í greinargerðinni kemur fram að flestir sem bera stökkbreytinguna hafi ekki 

hugmynd um að hægt sé að gera ýmsar ráðstafanir til að minni líkur verði á krabbameini, ef 

þeim er gert viðvart í tæka tíð.54 

Hátt í 33 þúsund manns hafa óskað eftir erfðaupplýsingum er varða BRCA2 á vefsíðunni 

www.arfgerd.is, sem fjallað var um í kafla 4.7. Íslensk erfðagreining átti ekki sýni frá tæplega 

10 þúsund einstaklingum sem var boðið að fara í próf hjá Þjónustumiðstöð 

rannsóknarverkefna. Í frumvarpi til breytingar á lögunum kemur fram að það liggi því fyrir að 

þessi aðferð nær ekki til allra þeirra sem gera þarf viðvart. Þá hafa talsvert færri í 

aldurshópnum 18-25 ára óskað upplýsinga en í öðrum aldurshópum og samkvæmt 

frumvarpinu þarf að hafa miklar áhyggjur af því þar sem fólk með stökkbreytinguna fær 

gjarnan krabbamein þegar það er yngra en hefðbundið er hjá þeim sem hafa ekki breytinguna. 

Af þeim sökum megi færa rök fyrir því að breyta verði lögunum á þann hátt að allir fái 

upplýsingarnar, nema að sjálfsögðu þeir sem sérstaklega óska eftir því að fá þær ekki.  

Í lok greinargerðarinnar með frumvarpinu kemur fram að umræðan sé mikilvæg en hún 

sé oft á tíðum komin frá þeim sem ekki vilja upplýsa um sjúkdómsvaldandi erfðabreytileika og 

þar með þeirra sem telja að rétturinn til að vilja ekki fá upplýsingarnar í hendur gangi framar 

réttinum til að fá upplýsingarnar. Talið er að það sé margt sem leiðir líkur að því að 

almenningsálitið sé jákvæðara en þessar raddir sýna. Vísað er í könnun þar sem konum sem 

mættu í krabbameinsskoðun á Leitarstöð Krabbameinsfélagsins á tímabilinu 20. október 2015 

til 20. nóvember sama árs var boðið að svara hvort þær væru hlynntar eða mjög hlynntar að 

erfðaupplýsingar sem fyrir liggja vegna vísindarannsóknar, yrðu notaðar í því skyni að upplýsa 

arfbera í áhættuhópum. 97% þeirra svöruðu játandi. Þá kemur fram að eðlilegt væri að það 

                                                      
52 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 268 - 250. mál. 
53 sama heimild. 
54 sama heimild. 
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kæmi í hlut embættis landlæknis að taka við tilkynningum vegna tilviljanakenndra greininga á 

sjúkdómum eða alvarlegra erfðabreytileika þar sem meiri líkur en minni eru á alvarlegum 

sjúkdómum sem unnt er að bregðast við með einum eða öðrum hætti. Embættið myndi því 

bera ábyrgð á að taka við gögnum og fela heilbrigðisstofnun þeirri sem viðeigandi þykir að hafa 

samband við þessa einstaklinga og upplýsa þá um stöðu þeirra og möguleg úrræði.  

Í frumvarpi til breytinga á lögunum er því lagt til að á eftir 17. gr. laganna komi ný grein 

sem verður 17. gr. a og hljóði svo:  

Tilkynningarskylda vegna alvarlegra sjúkdóma. 

    Ef tilviljanakennd greining á alvarlegum sjúkdómi, þ.m.t. erfðabreytileiki sem 
yfirgnæfandi líkur eru á að leiði til alvarlegs sjúkdóms, sem hægt er að bregðast 
við, finnst við framkvæmd vísindarannsóknar á mönnum eða við framkvæmd 
gagnarannsóknar skal ábyrgðarmaður rannsóknar þegar í stað tilkynna það til 
embættis landlæknis. Embætti landlæknis skal fela heilbrigðisstarfsmanni að afla 
nauðsynlegra persónuupplýsinga frá ábyrgðarmanni rannsóknar, upplýsa 
viðkomandi einstakling og veita honum ráðgjöf um möguleg meðferðarúrræði.  
    Einstaklingur getur hvenær sem er ákveðið að hann vilji ekki fá þær upplýsingar 
sem kveðið er á um í 1. mgr. Hann skal tilkynna embætti landlæknis um ósk sína. 
Landlæknir skal annast gerð eyðublaða fyrir slíkar tilkynningar og sjá til þess að þau 
liggi frammi á heilbrigðisstofnunum og hjá sjálfstætt starfandi 
heilbrigðisstarfsmönnum. Embætti landlæknis skal halda dulkóðaða skrá um 
einstaklinga sem hafa tilkynnt að þeir vilji ekki vera upplýstir skv. 1. mgr. og tryggja 
að vilji einstaklingsins sé virtur. Þeir starfsmenn embættis landlæknis sem starfa 
við framangreint eru bundnir þagnarskyldu um atriði sem þeir komast að við störf 
sín og leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli máls. Skulu þeir undirrita 
þagnarheit áður en þeir taka til starfa. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.  

Ennfremur þyrfti að bæta við upptalningu 1. málsl. 25. gr. laganna til að taka af tvímæli 

um að ákvæðið gildi um gagnarannsóknir einnig. Réttur þeirra sem ekki vilja upplýsingarnar er 

með tilliti til 4. mgr. 7. gr. laga um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga. 

5.1   Umræðan á Alþingi og staða málsins í dag 

Fyrsta umræðan um breytingar á lögunum fór fram á Alþingi á 22. fundi, 149. löggjafarþingi 

hinn 18. október 2018. Málið gekk til velferðarnefndar þann sama dag. Ákveðið var að Anna 

Kolbrún Árnadóttir þingflokksmaður Miðflokks yrði framsögumaður nefndarinnar.  

Nokkur álitamál komu fram við fyrstu umræðu á Alþingi. Jón Steindór Valdimarsson velti 

upp þeirri spurningu hver sé skilgreining á alvarlegum sjúkdómi og hversu ljóst það myndi 

liggja fyrir hverjir þessir alvarlegu sjúkdómar væru sem ættu undir breytingartillöguna. Einnig 

benti hann að það sæmræmist hans lífsskoðunum að hann ráði því sjálfur um hvað hann er 
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upplýstur og hvað ekki. Þá spurði hann hvort flutningsmenn frumvarpsins hafi velt því fyrir sér 

hvort með einhverjum hætti sé hægt að koma þannig til móts við fólk að það geti valið hvaða 

upplýsingar það hafi áhuga á að fá og hverjar ekki.55 Í andsvari Oddnýjar G. Harðardóttur við 

athugasemdum Jóns Steindórs sagði hún að þegar verið væri að tala um að upplýsa einstakling 

þá eigi það við um lífshættulegan sjúkdóm sem hægt sé að bregðast við en ekki þá sjúkdóma 

sem ekkert er hægt að gera við. Það sé grundvallaratriði, að hægt sé að bregðast við. Finna má 

lista yfir þá sjúkdóma sem lítið eða ekkert er hægt að gera við, eins og alzheimer. Svo sé það 

faglegt mat heilbrigðisstarfsmanna á því hvað séu alvarlegir sjúkdómar hverju sinni og hvað 

gera megi til að auka lífslíkur viðkomandi einstaklinga eða koma í veg fyrir veikindi sem eru 

alvarleg. Oddný sagði útgangspunktinn vera hvað gera eigi ef vitað sé að manneskja er í 

lífshættu og hægt sé að koma í veg fyrir að hún verði alvarlega veik. Hún áréttaði einnig að 

flutningsmenn frumvarpsins vilji gæta að rétti þeirra sem ekki vilja fá upplýsingarnar en segir 

að þeir telji að það eigi heldur að fara þá leið en að segja að þeir sem hafa áhuga á að fá 

upplýsingarnar eigi að láta vita þess efnis. Þá sagði hún að það lægi í augum uppi að sú leið sé 

ekki fær miðað við reynsluna af vefsíðunni www.arfleid.is.56 Seinna í umræðum kom einnig 

fram frá Oddnýju punktur vegna tilviljanagreiningar á krabbameini. Hún tók þar dæmi um að 

einhver fer til læknis sem telur að hugsanlega sé um að ræða lungnabólgu og sjúklingurinn er 

sendur í myndgreiningu. Þá kemur í ljós æxli og ákveðið ferli fer í gang. Oddný sagði óþægilegt 

að fá fregnir af slíku en að það sé samt sem áður betra að fá að vita það en ekki, þar sem 

lífslíkurnar aukast.57 Anna Kolbrún Árnadóttir velti upp því álitaefni hvort „alvarlegur 

sjúkdómur“ væri ekki nógu lýsandi orð. Hún velti því fyrir sér hvort notast eigi frekar við 

„lífsógnandi sjúkdóma“ en það gæti náð utan um þessa hugsun. Jafnframt fannst henni það 

standa mest upp úr í frumvarpinu að nú sé til staðar góð tækni sem gefur tækifæri til að nálgast 

þessar upplýsingar áður en erfiðleikar steðja að. Þar með getur fólk borið ábyrgð á eigin heilsu 

með því að sækja slíkar upplýsingar. Þá taldi hún sig vera vissa um að fólk vilji fá þennan aðgang 

og gengur út frá því að fólk vilji upplýsingarnar til þess að geta brugðist við. Að lokum tók hún 

fram að það sé hennar ósk að frumvarpið fái brautargengi.58 Hanna Katrín Friðriksson fagnaði 

breytingartillögunni. Hún sagði að þegar verið væri að opna svona tilkynningarskyldu með 

                                                      
55 Alþt. 2018-2019, B-deild, 250. mál, 22. fundur (Jón Steindór Valdimarsson) skoðað 1. mars 2019. 
56 Alþt. 2018-2019, B-deild, 250. mál, 22. fundur (Oddný G. Harðardóttir) skoðað 3. mars 2019. 
57 Alþt. 2018-2019, B-deild, 250. mál, 22. fundur (Oddný G. Harðardóttir) skoðað 3. mars 2019. 
58 Alþt. 2018-2019, B-deild, 250. mál, 22. fundur (Anna Kolbrún Árnadóttir) skoðað 3. mars 2019. 
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lögum kæmu upp möguleikar seinna meir á siðferðilegum álitamálum, samfélagspressu eða 

öðru slíku. Þess vegna taldi hún mikilvægt að halda þeim möguleika opnum að tryggja að réttur 

þeirra sem ekki hafa áhuga á upplýsingunum verði virtur.59  

Frá því að breytingarfumvarpið var lagt fram á Alþingi í október 2018 hafa nokkrar 

stofnanir sent inn erindi og umsagnir vegna málsins. Það eru Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, Íslensk erfðagreining ehf., Landlæknisembættið, Landspítalinn, 

Persónuvernd, Siðanefnd heilbrigðisrannsókna á Landspítala, Siðfræðistofnun Háskóla Íslands, 

Sjúkrahúsið á Akureyri og Vísindasiðanefnd.60  

Staða málsins þann 29. apríl 2019 er sú að fyrsta umræða hefur farið fram á Alþingi. 

Anna Kolbrún Árnadóttir segir málið vera statt í velferðarnefnd og að frestur til umsagna sé 

liðinn. Næsta skref sé að fá gesti fyrir nefndina og vonast hún til þess að það verði gert á næstu 

dögum.61 

 

6   Löggjöf í Danmörku og Noregi, samkvæmt Evrópurétti og alþjóðlegum 

samningum 

Til að skilja eðli og tilgang viðfangsefnisins verður að kynna löggjöf annara landa á þeim sviðum 

sem við á, samhengisins vegna. Mikilvægt er að líta til þróunar á norrænum rétti þar sem 

íslensku lögin, sem eiga hér undir og fjallað verður um síðar, verða rakin til sambærilegra 

ákvæða í dönskum og norskum lögum um sama efni. Regluverk Danmerkur og Noregs voru 

höfð sem fyrirmyndir þegar samin var íslensk löggjöf um sama efni. Regluverk 

Evrópusambandsins á einnig við vegna alþjóðlegra skuldbindinga og því verður gerð grein fyrir 

helstu atriðum sem eiga við um efnið sem hér er undir.  

Eftirfarandi umfjöllun er ætlað að kynna danskan rétt, norskan rétt og alþjóðlegar 

skuldbindingar um þá löggjöf sem snýr að erfðafræðilegum upplýsingum eins og 

stökkbreytingu í BRCA geni. Löggjöfin sem á hér undir eru lög um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði, vátryggingaréttur og önnur löggjöf sem tengist efninu en nánar hefur verið og 

verður farið í íslenska löggjöf á því sviði í köflum 4 og 8. Einnig eiga önnur álitaefni undir eins 

                                                      
59 Alþt. 2018-2019, B-deild, 250. mál, 22. fundur (Hanna Katrín Friðriksson) skoðað 3. mars 2019. 
60 „Öll erindi í 250. máli: vísindarannsóknir á heilbrigðissviði“ (Alþingi) 
<https://www.althingi.is/thingstorf/thingmalin/erindi/?ltg=149&mnr=250> skoðað 1. mars 2019. 
61 Anna Kolbrún Árnadóttir, tölvupóstur til höfundar (29. apríl 2019). 
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og mannréttindi, persónuverndarsjónarmið, og siðferðissjónarmið sem nánar verður fjallað 

um í kafla 7.  

Í þessum kafla verður stuttlega gerð grein fyrir löggjöfinni í sögulegu samhengi til að 

kynna uppruna, markmið og gildandi rétt í Danmörk og Noregi, svo og samkvæmt alþjóðlegum 

skuldbindingum. Að því loknu verður umfjölluninni skipt upp eftir köflum þannig að fyrst 

verður dönsk löggjöf tekin fyrir þar sem fjallað verður um lög um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði í Danmörku og lög um vátryggingarsamninga í Danmörku. Næst verður fjallað 

um norska löggjöf og skiptist umfjöllunin í kaflana lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 

í Noregi, lög um vátryggingarsamninga í Noregi og lög um læknisfræðileg afnot af líftækni í 

Noregi. Að lokum verður fjallað um Evrópurétt og þær alþjóðlegu skuldbindingar sem Ísland 

er aðili að. Borin verða saman ákvæðin í erlendum rétti og sambærileg ákvæði íslensku 

laganna, með hliðsjón af breytingartillögu á lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 

44/2014. 

6.1   Sögulegt samhengi um vátryggingar, norrænt samstarf 

Talið er að vátryggingar hafi orðið til á 14. öld og að fyrstu lögin um vátryggingaviðskipti hafi 

verið sett í Genúa á Ítalíu árið 1369. Fyrstu vátryggingarnar voru sjóvátryggingar og aðrar 

tegundir vátrygginga urðu til síðar, oft vegna ákveðinna tilefna. Sem dæmi má nefna að fyrsta 

brunatryggingafélagið í Danmörku var stofnað vegna brunans mikla í Kaupmannahöfn haustið 

1728. Um miðja 19. öld voru fyrstu líftryggingafélögin stofnuð í Danmörku og þar á eftir komu 

ábyrgðartryggingar til sögunnar.62 

Norðurlöndin sömdu lög um vátryggingarsamninga í samstarfi og voru þau sett árið 1927 

í Svíþjóð, árið 1930 í bæði Danmörku og Noregi og árið 1933 í Finnlandi. Ísland tók ekki þátt í 

samningu laganna og voru fyrstu íslensku lögin um vátryggingarsamninga nr. 20/1954 samin 

að þessari norrænu fyrirmynd. Lögin hafa reynst vel hér á landi, sem og almennt á 

Norðurlöndunum enda þótti lagasmíðin einstaklega vel heppnuð að mati fræðimanna. Síðan 

lögin voru samin hefur útbreiðsla vátrygginga verið verulega mikil. Þar af leiðandi hafa orðið 

til ákveðnar tegundir vátrygginga sem lögin gerðu ekki ráð fyrir. Reynt var að samræma þessar 

nýju tryggingar ákvæðum laganna en í upphafi áttunda áratugarins þótti vera kominn tími á 

endurskoðun laganna. Með það að markmiði voru skipaðar nefndir í Danmörku, Noregi, 

                                                      
62 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 - 204. mál. 
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Svíþjóð og Finnlandi í því skyni að koma á fót norrænu samstarfi líkt og gert var í kringum 1930. 

Eins og áður tók Ísland ekki þátt í samstarfinu. Endurskoðun laganna snéri að nýjum 

vátryggingum eins og hóptryggingum. Talið var nauðsynlegt að veita neytendum frekari vernd 

með traustum aðgangi að upplýsingum og ráðgjöf um álitamál sem tengjast vátryggingum og 

að bæta við ákvæði um skilvirkt uppgjör vátryggingabóta. Þetta samstarf gekk þó ekki upp. 

Svíar drógu sig úr samstarfinu þar sem þeir töldu reglur um neytendavernd þurfa að vera í 

forgangi og settu sér nýja og sérstaka löggjöf um neytendatryggingar sem tók gildi í upphafi 

ársins 1981. Danir tóku þátt en á sama tíma var hugur um að samræma löggjöf aðildarríkja 

Evrópusambandsins um vátryggingarsamninga. Þess vegna settu þeir ekki saman sérstakt 

frumvarp til breytinga á gildandi lögum þar í landi um vátryggingarsamninga. Danska nefndin 

var lögð af árið 1983. Norðmenn voru á öðru máli en bæði Svíar og Danir. Þeir töldu þurfa að 

endurskoða lögin í heild og voru ósammála um að sérstök þörf væri á sérstakri löggjöf um 

neytendavátryggingar. Norska nefndin skilaði tveimur álitum, annars vegar áliti um 

persónutryggingar árið 1983 og hins vegar um álit um skaðatryggingar nokkru síðar eða árið 

1987. Stjórnvöld tóku þá ákvörðun að taka þessi tvö nefndarálit og setja saman í eitt 

lagafrumvarp. Frumvarp til laga var samið og lagt fram árin 1988 og 1989, sem að endingu var 

samþykkt af Stórþinginu þann 16. júní 1989 með lögum nr. 69/1989. Í Finnlandi voru sett ný 

lög um vátryggingarsamninga þann 28. júní 1994 sem taka bæði til persónutrygginga og 

skaðatrygginga.  

Ný nefnd í Danmörku var skipuð á nýjan leik í mars árið 1999 til að endurskoða löggjöfina 

um vátryggingarsamninga. Nefndin hafði það hlutverk að endurskoða lögin um 

vátryggingarsamninga frá árinu 1930 í heild sinni. Sérstök áhersla var lögð á endurskoðun á 

ákvæðum um bæði sjúkra- og slysatryggingar. Markmiðið var að vátryggingarfélag yrði 

greiðsluskylt þrátt fyrir að einkenni sjúkdóma gætu hafa komið fram áður en vátrygging hefði 

verið tekin og endanleg greining á sjúkdómnum hefði ekki átt sér stað fyrr en eftir það. Ástæða 

endurskoðunarinnar á þennan hátt mátti rekja til niðurstöðu í dómi Hæstaréttar Danmerkur í 

máli UfR 1998, bls. 138063 en þar var því hafnað að vátryggingafélag væri greiðsluskylt vegna 

slíkra aðstæðna. Svo fór að nefndin skilaði fyrra áliti sínu í janúar árið 2000 og var gerð breyting 

á vátryggingalögunum er laut að þessu atriði. Í nóvember árið 2002 skilaði nefndin svo af sér 

nákvæmri skýrslu um heildarendurskoðun laganna. Þar komu fram tillögur þess efnis að breyta 

                                                      
63 UfR 1998.1380 H. 
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einhverjum ákvæðum laganna til þess að efla neytendavernd nánar. Þó var lagt upp með að 

lögin stæðu óhögguð í megindráttum.64 

Íslenska löggjöfin um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði eru að norrænni fyrirmynd og 

farið verður nánar í sögulegt samhengi eftir því sem við á í þessum kafla.  

6.2   Danmörk 

Danmörk er ein þeirra norrænnu landa sem Íslendingar hafa gjarnan litið til og haft til 

hliðsjónar þegar kemur að því að smíða nýja löggjöf eða breyta löggjöf. Er þá eftir atvikum 

unnt að líta til þess hvernig samsvarandi ákvæði hinna dönsku laga hefur verið beitt eða túlkað 

í sambærilegum tilfellum. Umfjöllunin skiptist í tvennt, annars vegar lög um vísindarannsóknir 

á heilbrigðissviði og hins vegar lög um vátryggingarsamninga. Hin fyrrnefnda löggjöf tekur til 

erfðaupplýsinga en hin síðari um vátryggingarsamninga og tengsl þeirra við erfðasjúkdóma 

eins og BRCA. Nánar verður farið í íslensku löggjöfina um vátryggingar í kafla 8.  

6.2.1   Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði í Danmörku 

Upphaflega danska löggjöfin um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði er frá árinu 2003.65 Ný 

heildarlög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði eða Lov nr. 593 av 14. juni 2011 om 

videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter66 tók gildi í 

Danmörku hinn 1. janúar 2012. Endurskoðun laganna gekk út á að auðvelda löggjöfina fyrir 

rannsakendur en samt sem áður að gæta réttinda þátttakenda í vísindarannsóknum. Nú eru í 

gildi Lov nr. 1083 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige 

forskningsprojekter67 frá 15. september 2017 og var lögunum síðast breytt hinn 27. desember 

2018 með lögum nr. 1732.  

Í 1. mgr. 2. gr. laganna er að finna skilgreiningu á vísindarannsóknum á heilbrigðissviði 

(d. sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt). Það sem fellur þar undir er upptalið í 

ákvæðinu, þ.e. rannsókn á mönnum, kynfrumum manna sem ætlaðar eru til notkunar í 

frjóvgun, frjóvgaðri eggfrumu úr mönnum, fósturvísum, fóstrum, vefjum, frumum og erfðaefni 

frá mönnum, fóstrum eða látnum mönnum, klínískar lyfjarannsóknir og klínísk prófun 

lækningatækja. Í 3. kafla laganna er að finna meginregluna um upplýst samþykki fyrir þátttöku 

                                                      
64 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 - 204. mál. 
65 Lov nr. 402 af 28.05.2003 om videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske 
forskningsprojekter. 
66 Lov nr. 593 af 14.06.2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. 
67 Lov nr. 1083 af 15.09.2017 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. 



26 

 

í vísindarannsókn á mönnum, á þeim grundvelli að þátttakendur eigi að fá upplýsingar sem eru 

bæði skriflegar og munnlegar varðandi efni og innihald rannsóknarinnar, áhættur sem gætu 

fylgt henni og mögulegan ávinning, sbr. 5. gr. laganna. 

Tilkynningaskyldu vegna vísindarannsókna á heilbrigðissviði er að finna í 4. kafla laganna. 

Í 1. mgr. 14. gr. kemur fram sú meginregla að allar slíkar vísindarannsóknir verði að tilkynna 

vísindasiðanefnd. Í athugasemdum með frumvarpi laganna vegna 14. gr. er tiltekið að með 

tilkynningaskyldunni sé verið að leggja áherslu á réttindi, öryggi og heilleika einstaklinganna 

sem taka þátt. Í 12. gr. íslensku laganna um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 44/2014 er 

að finna sambærilegt ákvæði þess efnis að ekki er heimilt að hefja slíka vísindarannsókn nema 

með leyfi vísindasiðanefndar eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna. 

Í 4. mgr. 20. gr. dönsku laganna kemur fram að við veitingu leyfis til vísindarannsókna á 

heilbrigðissviði sé það skilyrði að virtur sé réttur þátttakenda um líkamleg og andleg heilindi 

og jafnframt rétturinn til einkalífs. Þetta ákvæði kom inn í lögin þann 1. janúar 2012. Með 

tilkomu nýju persónuverndarlöggjafarinnar var bætt við ákvæðið þann 25. maí 2018 að 

upplýsingar vegna vísindarannsókna séu varðar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins nr. 2016/679 frá 27. apríl 2017 um vernd einstaklinga með tilliti til vinnslu 

persónuupplýsinga og um frjálsa flutninga slíkra upplýsinga og gagnaverndarlaga.  

Í 1. mgr. 26. gr. a. dönsku laganna kemur fram að vísindanefnd sé einungis heimilt að 

vinna úr persónuupplýsingum sem eru hluti af rannsóknarverkefni heilbrigðisvísinda þegar 

viðkomandi rannsókn er í gangi. Í 1. mgr. sömu lagagreinar kemur einnig fram að allir þeir sem 

starfa eða starfað hafa í vísindasiðanefnd eða í störfum tengdum henni eru bundnir 

trúnaðarskyldu varðandi þá þekkingu sem þeir hafa mögulega öðlast um þátttakendur í 

rannsóknum.  

Ákvæði 30. gr. dönsku laganna er sambærilegt og 17. gr. íslensku laganna um 

tilkynningarskyldu vegna óvæntra atvika. Í frumvarpinu til breytinga á íslensku lögunum um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, sem ræddar voru í kafla 5, er lagt til að á eftir 17. gr. verði 

bætt við 17. gr. a um tilkynningaskyldu ábyrgðarmanns rannsóknar vegna alvarlegra sjúkdóma 

þátttakenda til embættis landlæknis og að viðkomandi þátttakandi verði upplýstur um það. 

Ekki er að finna slíkt ákvæði né sambærilegt í dönsku lögunum. Því er ekki gert ráð fyrir því að 

haft sé samband við þátttakendur í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði í því skyni að upplýsa 

þá um erfðabreytileika sem greinist í rannsókninni og kann að leiða til alvarlegra sjúkdóma. 
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Dönsku lögin um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði eru mjög sambærileg og þau íslensku um 

sama efni og ekki er að sjá neinn mun á þessum lögum varðandi tilkynningu til handa 

einstaklingum sem haldnir eru alvarlegum erfðasjúkdómum. Á hinn bóginn er margt í dönsku 

löggjöfinni sem mælir gegn því, eins og samþykki þátttakanda, trúnaðarskylda, að virtur verði 

rétturinn til einkalífs, aukin áhersla á persónuvernd með tilkomu 

persónuverndarlöggjafarinnar eða reglugerð nr. 2016/679 um vernd einstaklinga með tilliti til 

vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa flutninga slíkra upplýsinga.  

6.2.2   Lög um vátryggingarsamninga í Danmörku 

Eins og fram hefur komið var danska löggjöfin um vátryggingarsamninga sett árið 1930.68 Nú 

eru í gildi Lov om forsikringsaftaler nr. 123769 frá 9. nóvember 2015 og var lögunum síðast 

breytt þann 30. maí 2017 með lögum nr. 550.  

Árið 1997 átti sér stað sú breyting á dönsku lögunum um vátryggingarsamninga, með 

lögum nr. 413,70 að við bættist gr. 3a sem fól í sér takmarkanir á því að vátryggingafélög gætu 

aflað sér upplýsinga um erfðafræðilega þætti vátryggingartaka. Ákvæðið var nánar útfært með 

breytingu á lögunum nr. 63871 árið 2016. Breytingin laut að útvíkkun á banninu á þann veg að 

vátryggingafélagi væri ekki heimilt að afla sér erfðaupplýsinga um einstaklinga eða nota slíkar 

upplýsingar með því að tengja vátryggingartakann við gagnasafn af heilsufarsupplýsingum 

annarra einstaklinga og vátryggingartaka. Í athugasemdum með frumvarpi til breytinga á 

lögunum kom fram að fyrir lagabreytinguna árið 1997 hafi verið algengt og þótti eðlilegt að 

vátryggingafélag óskaði eftir upplýsingum um sjúkdóma sem voru mögulega erfðatengdir í ætt 

vátryggjenda og voru þær upplýsingar lagðar til við áhættumat félagsins. Síðan 1997 hefur 

læknisfræðileg þekking þróast á þann hátt að alls ólíklegt þykir að sjúkdómar þróist, jafnvel 

þótt sjúkdómurinn kunni að vera arfgengur. Einnig þótti þurfa að taka mið af því að 

vátryggingartaki hefði í mörgum tilvikum ekki nauðsynlega þekkingu á sjúkdómum ættingja 

sinna og því væri um að ræða handahófskennda og ófullnægjandi þekkingu sem væri ekki 

hentug fyrir áhættumat vátryggingafélaga.  

                                                      
68 Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaleloven. 
69 Lov nr. 1237 af 09.11.2015 om forsikringsaftaleloven. 
70 Lov nr. 413 af 10.06.1997 om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser. 
71 Lov nr. 638 af 08.06.2016 om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser 
(Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af 
forsikringer og pensioner). 



28 

 

Í frumvarpinu kemur einnig fram að í takmörkunum á því að félagið geti óskað eftir 

heilsufarsupplýsingum um vátryggingartaka felist það m.a. að félagið geti ekki ákvarðað 

fjárhæð iðgjalda eða tekið ákvörðun um hvort tryggja eigi væntanlegan vátryggingartaka með 

því að láta viðkomandi gangast undir fyrirhugaða rannsókn á heilsu hans. Félag má ekki spyrja 

hvort slík erfðafræðileg rannsókn hafi verið framkvæmd á væntanlegum vátryggingartaka. 

Gert er ráð fyrir að bann þetta verði ekki sniðgengið með því að leggja spurningarlista fyrir 

væntanlegan vátryggingartaka þar sem einungis er unnt að svara á grundvelli fyrirhugaðrar 

rannsóknar. Og í þessari takmörkun um móttöku og notkun á heilsufarsupplýsingum felst 

jafnframt að félagið má ekki taka á móti og nota slíkar upplýsingar sem vátryggingartaki hyggst 

veita. Takmörkunin tekur til erfðafræðilegra rannsókna eins og DNA og RNA greiningar, sem 

og annarra rannsókna eins og rannsókna á tilteknum próteinum, vefjum og blóði, sem 

framkvæmdar eru til þess að reyna að meta þá áhættu hjá heilbrigðum einstaklingi, hvort hann 

komi síðar meir til með að verða veikur vegna erfðasjúkdóms. Takmörkunin nær einnig til 

erfðafræðilegra rannsókna og annarra rannsókna sem framkvæmdar eru til þess að spá fyrir 

um tiltekna sjúkdóma sem kunna að koma fram síðar meir á lífsleið vátryggingartaka, eins og 

t.d. Huntingtonsjúkdómurinn, sem er ættgengur sjúkdómur með ríkjandi galla á litningi fjögur, 

og felur í sér að hrörnun heilafrumna á sér stað smám saman.72 Þessar erfðarannsóknir geta 

ekki leitt í ljós með vissu hvenær sjúkdómurinn mun brjótast út eða hversu fljótt það verður 

með tilliti til rannsókna á hverjum og einum einstaklingi út af fyrir sig.  

Aðrar breytingar á einstaklingum vegna sjúkdóma geta komið í ljós í klínískum skilningi 

áður en einstaklingur þjáist af sjúkdómi. Svo geta verið aðrar breytingar á einstaklingum sem 

gefa ekki vísbendingu um að sjúkdómur sé að þróast en hættan eykst á því að einstaklingur 

þrói með sér sjúkdóm síðar. Takmörkunin tekur ekki til þannig upplýsinga, vegna heilsufars 

væntanlegs vátryggingartaka á þeim tíma er hann hyggst gera vátryggingarsamning eða um 

fyrra heilsufar hans að þessu leyti, en þetta eru upplýsingar á borð við hátt kólesteról eða háan 

blóðþrýsting. 

Í núgildandi dönsku lögunum er ákvæðið sem felur í sér þessa takmörkun 

vátryggingafélags til að afla sér eða hagnýta upplýsingar um erfðafræðilega þætti 

vátryggingartaka enn að finna í gr. 3a og er svohljóðandi: 

                                                      
72 „Huntington’s Disease“ (Alzheimer’s Association) <https://alz.org/alzheimers-dementia/what-is-
dementia/types-of-dementia/huntington-s-disease> skoðað 6. apríl 2019. 
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Selskabet må ikke i forbindelse med eller efter indgåelse af aftaler efter denne lov 
anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger, der kan belyse en 
persons arveanlæg og risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdomme, herunder 
kræve undersøgelser, som er nødvendige for at tilvejebringe sådanne oplysninger. 
Det gælder dog ikke oplysninger om den pågældendes nuværende eller tidligere 
helbredstilstand. 

Ákvæði 2. mgr. 82. gr. íslensku laganna um vátryggingarsamninga er sniðið að þessu danska 

ákvæði og fjallað verður nánar um það í kafla 8.2.3. 

Í gr. 3b dönsku laganna um vátryggingarsamninga kemur fram að synji vátryggingarfélag 

því að vátryggja væntanlegan vátryggingartaka eða ákveði að endurnýja ekki 

vátryggingarsamning, verður það að vera rökstutt, sé þess óskað. Rökstuðningurinn verður að 

innihalda tilvísun í viðeigandi reglur og gera verður stuttlega grein fyrir ákvörðuninni. Í 

athugasemdum með frumvarpi laganna er bent á að vátryggingarfélögum er almennt séð ekki 

skylt að gera vátryggingarsamninga og því er félagi heimilt að synja væntanlegum 

vátryggingartaka um vátryggingarsamning. Rökstuðningurinn um synjunina verður að byggjast 

á lagareglum, vátryggingarskilyrðum, hreinu áhættumati eða álíka skýringu. Tilgreina verður 

sérstaklega með skýringum frá skilyrðum í sérstökum tilvikum ef félag hefur ekki í hyggju að 

veita vátryggingu eða að endurnýja vátryggingu, með því að tilgreina sérstaklega 

heilsuaðstæður og að ekki sé unnt að vátryggja eða endurnýja vegna þeirra eða að það sé hægt 

með greiðslu hærri iðgjalda. Ekki þykir nóg að synja um vátryggingu eða endurnýjun með 

almennri tilvísun til þeirra heilbrigðisupplýsinga sem gefnar eru. 

Í kafla 8 verður farið í íslenska löggjöf um vátryggingar og þá sérstaklega í 

vátryggingarsamninga með tilliti til erfðaupplýsinga. 

6.3   Noregur 

Líkt og Danmörk, er Noregur á meðal þeirra norrænnu landa sem Íslendingar hafa gjarnan litið 

til og haft til hliðsjónar þegar kemur að því að smíða nýja löggjöf eða breyta löggjöf. Er þá 

jafnframt eftir atvikum unnt að líta til þess hvernig samsvarandi ákvæði hinna norsku laga hefur 

verið beitt eða túlkað í sambærilegum tilfellum. Umfjöllunin skiptist í þrennt, í fyrsta lagi lög 

um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, í öðru lagi lög um vátryggingarsamninga og í þriðja lagi 

lög um læknisfræðileg afnot af líftækni. Líkt og í umfjölluninni að framan um danskan rétt, taka 

þau svið löggjafanna sem fjallað verður um einnig til erfðaupplýsinga í vísindarannsóknum og 

tengsla vátryggingarsamninga við erfðasjúkdóma eins og BRCA. Þá verður einnig fjallað um 

norsk lög um læknisfræðileg afnot af líftækni, þar sem bann við hagnýtingu erfðafræðilegra 
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upplýsinga er að finna þar en ekki í lögum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði líkt og í 

dönsku og íslensku löggjöfinni. 

6.3.1   Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði í Noregi 

Mikil vinna var lögð í norsku lögin um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Þar sem sú vinna 

þótti vönduð var litið til norsku laganna við setningu íslensku laganna um sama efni. Einhver 

ákvæði íslensku laganna byggja þar af leiðandi á ákvæðum norsku laganna.  

Endurskoðun í heild á norsku löggjöfinni um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði hófst 

árið 2003 og lauk árið 2008 með samþykkt á lögum sem nefnast Lov nr. 44 2008 om medisinsk 

og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)73 frá 20. júní 2008 og eru gildandi réttur í dag. 

Lögunum var síðast breytt þann 21. júní 2018 með breytingarlögum nr. 76. 

Í 2. mgr. 2. gr. og 1. mgr. 32. gr. laganna er tekið fram að við meðferð á 

heilsufarsupplýsingum þeirra sem eiga undir lögin gilda norsku persónuupplýsingalögin sem 

nefndast Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) nr. 3874 frá 15. 

júní 2018 og reglugerð Evrópusambandsins um persónuupplýsingar nr. 2016/679 eða 

persónuverndarreglugerðin, að því leyti þegar ekki er kveðið á um annað í þessum lögum. 

Lögin taka til vísindarannsókna á mönnum, heilbrigðisupplýsingum og lífsýnum úr 

mönnum, sbr. 1. mgr. 2. gr. laganna. Undir vísindarannsóknir á heilbrigðissviði eiga þær 

rannsóknir þar sem vísindalegum rannsóknum er beitt til að auka þekkingu á bæði heilbrigði 

manna og sjúkdómum. Samkvæmt d-lið 4. gr. laganna eru heilsuupplýsingar skilgreindar sem 

persónuupplýsingar varðandi líkamlega og andlega heilsu einstaklings, þar á meðal slíkar 

upplýsingar hjá heilsugæslum. Í 1. mgr. 5. gr. laganna er að finna ákvæði þess efnis að 

mannhelgi og velferð þátttakenda í slíkum vísindarannsóknum verði að hafa að leiðarljósi og 

verði að hafa forgang umfram vísindahagsmuni eða almannahagsmuni. Því verður að fá 

samþykki þátttakenda, sbr. 13. gr., sem hægt er að afturkalla hvenær sem er, sbr. 16. gr. 

laganna en þó er að finna undantekningu á því í 4. mgr. 16. gr. Í 7. gr. er að finna ákvæði um 

þagnaskyldu sem lítur að því að allir þeir sem fá aðgang að heilsu- og öðrum 

persónuupplýsingum vegna rannsókna, skuli koma í veg fyrir að aðrir fái þær upplýsingar. 

Þagnarskylda kemur þó ekki í veg fyrir að upplýsingar verði kynntar þeim sem taka þátt í 

                                                      
73 Lov om medisinsk og helsefarlig forskning (helseforskningsloven) 20. júní 2008 nr. 44. 
74 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 15. júní 2018 nr. 38. 
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vísindarannsóknum eða að upplýsingarnar verði veittar þegar viðtakandinn hefur lagalegan 

grundvöll til að vitja upplýsinganna, sbr. 2. mgr. 7. gr. laganna.  

Í 7. kafla laganna eru ákvæði um rannsóknir á heilsufarsupplýsingum. Í 2. mgr. 32. gr. 

laganna kemur fram að ekki sé heimilt að nota upplýsingarnar í tilgangi sem sé 

ósamrýmanlegur upphaflegum tilgangi vísindarannsóknar og án samþykkis rannsóknaraðila, 

nema annað leiði af lögum. Þá er ekki heimilt að veita heilbrigðisupplýsingar í tryggingarlegum 

tilgangi, til vinnuveitanda, til ákæruvalds né dómstóla, jafnvel þótt upplýsingarnar séu 

upprunnar og með samþykki til þess, sbr. 3. mgr. 32. gr. En í 4. mgr. sömu lagagreinar er að 

finna undanþágu á þessu þar sem konungur getur með reglugerð ákveðið framsal 

heilbrigðisupplýsinga til ákæruvalds eða dómstóla í undantekningartilvikum ef mjög miklir 

einkaréttar- eða almannahagsmunir krefjast.  

Meðferð heilsufarsupplýsinga í læknisfræðilegum og heilsufræðilegum rannsóknum 

krefst samþykkis svæðisnefndar um læknisfræðilegar- og heilbrigðisrannsóknir í samræmi við 

3. kafla, sbr. 1. mgr. 33. gr. laganna. Heilbrigðisupplýsingum má safna saman, gera 

aðgengilegar og meðhöndla með öðrum hætti í samræmi við tilgang rannsóknarverkefnisins, 

samþykkis, fyrirframgefnu samþykki skv. 33. gr. og í samræmi við rannsóknaráætlunina, sbr. 

1. mgr. 34. gr. laganna. Svæðisbundin siðanefnd um læknisfræðilegar rannsóknir og 

heilbrigðisrannsóknir (n. Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) 

getur þó hafnað slíkri skráningu, miðlun eða annarri meðferð í samræmi við 3. kafla ef 

rannsóknin er talin vera læknisfræðilega eða siðferðilega óréttlætanleg, sbr. 2. mgr. 34. gr. 

Heilbrigðisupplýsingum er heimilt að safna og afhenda ábyrgðaraðilum sem hafa leyfi til að 

meðhöndla slíkar upplýsingar á grundvelli persónuupplýsingalaganna.  

Samkvæmt 9. gr. laganna verður rannsóknaráætlun vísindarannsóknar að vera fyrirfram 

samþykkt af svæðisbundnu siðanefndinni. Ákvörðunum nefndarinnar er svo hægt að áfrýja til 

Vísindasiðanefndar Noregs (n. Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag), 

sbr. 3. mgr. 10. gr. laganna. 

Í 23. gr. norsku laganna er að finna tilkynningaskyldu vegna óæskilegra aukaverkana og 

óvæntra atvika sem tengjast vísindarannsóknum. Þetta ákvæði er sambærilegt 17. gr. íslensku 

laganna. Í frumvarpi til íslensku laganna um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði er tekið fram 

undir 17. gr. að íslenska ákvæðið sé byggt á þessu norska ákvæði, sem og 10. gr. laga nr. 
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41/2007 um landlækni og lýðheilsu.75 Líkt og í dönsku löggjöfinni er í norsku löggjöfinni á þessu 

sviði ekki gert ráð fyrir tilkynningarskyldu ábyrgðarmanns rannsóknar vegna alvarlegra 

sjúkdóma þátttakenda, með það að markmiði að viðkomandi þátttakandi verði upplýstur um 

það. Þetta er hvorki að finna í 23. gr. norsku laganna né annars staðar í norsku lögunum um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Þar af leiðandi á slíkt hið sama við varðandi þetta atriði og 

í dönsku lögunum. Það er að ekki er gert ráð fyrir því að haft sé samband við þátttakendur í 

vísindarannsóknum á heilbrigðissviði í því skyni að upplýsa þá um erfðabreytileika sem 

greinast tilviljanakennt í vísindarannsókn og kann að leiða til alvarlega sjúkdóma. Til 

upprifjunar og eins og fram hefur komið, er lagt til að á eftir 17. gr. íslensku laganna um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði verði bætt við 17. gr. a um tilkynningaskyldu 

ábyrgðarmanns rannsóknar vegna alvarlegra sjúkdóma þátttakenda til embætti landlæknis og 

að viðkomandi þátttakandi verði upplýstur um það. Því er ekki heldur að finna slíkt ákvæði né 

sambærilegt í norsku lögunum. Líkt og dönsku lögin um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 

eru þau norsku jafnframt mjög sambærileg þeim íslensku um sama efni og ekki er að sjá neinn 

mun á þessum lögum varðandi tilkynningu og miðlun erfðaupplýsinga til handa einstaklingum 

sem haldnir eru alvarlegum erfðasjúkdómum. Jafnframt er margt í norsku löggjöfinni sem 

mælir gegn því, eins og samþykki þátttakanda, þagnarskylda, að virtur verði rétturinn til 

einkalífs, aukin áhersla á persónuvernd með tilkomu persónuverndarlöggjafarinnar eða 

reglugerð nr. 2016/679 um vernd einstaklinga með tilliti til vinnslu persónuupplýsinga og um 

frjálsa flutninga slíkra upplýsinga. Þá er sérstaklega tekið fram í norsku lögunum að ekki sé 

heimilt að veita heilbrigðisupplýsingar í tryggingarlegum tilgangi, til vinnuveitanda, til 

ákæruvalds né dómstóla, jafnvel þótt upplýsingarnar séu með samþykki til þess, sbr. 3. mgr. 

32. gr. 

6.3.2   Lög um vátryggingarsamninga í Noregi 

Líkt og fjallað hefur verið um að framan voru norsk lög um vátryggingarsamninga sett árið 

1930.76 Ný löggjöf um vátryggingarsamninga var samþykkt þann 16. júní 1989, tók gildi 1. júlí 

1990 og var nefnd Lov om forsikringsavtaler nr. 69.77 Sömu lög eru í gildi í dag og var þeim 

síðast breytt þann 20. júlí 2018. 

                                                      
75 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 190 - 159. mál. 
76 Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) 6. júní 1930 nr. 20. 
77 Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) 16. júní 1989 nr. 69. 
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Norsku lögin um vátryggingarsamninga skiptast í fjóra hluta. A-hluti inniheldur reglur um 

skaðatryggingar, B-hluti hefur að geyma ákvæði um persónutryggingar, í C-hluta er að finna 

almenn ákvæði og D-hluti fjallar um gildistöku, bráðabirgðaákvæði og breytingar á öðrum 

lögum.  

B-hluti laganna fjallar um persónutryggingar. Með persónutryggingum í norsku lögunum 

er átt við líftryggingar, slysatryggingar og sjúkratryggingar, sbr. gr. 10-1 laganna. Í 11. kafla 

laganna er að finna upplýsingaskyldu vátryggingafélags. 12. kafli laganna hefur að geyma 

reglur um vátryggingarsamninginn sjálfan, þ.e. um stofnun, uppsögn, endurnýjun og fleira. 

Vátryggingarfélag getur ekki án réttlætanlegrar ástæðu synjað vátryggingataka um töku 

vátryggingar sem félagið býður almenningi upp á, sbr. gr. 12-12. Synjunin verður að byggjast á 

rökstuðningi þar sem félagið verður að tilgreina hvaða þættir liggja að baki synjuninni og 

tengslin við áhættuna. 13. kafli tekur til almennra skilyrða fyrir ábyrgð vátryggingafélags. Í gr. 

13-1 a. er að finna ákvæði þar sem vátryggingafélag getur óskað eftir upplýsingum frá 

vátryggingartaka, sem geta haft áhrif á mat félagsins á áhættunni sem verið er að skoða. Í 

ákvæðinu kemur fram að vátryggingartaki skuli veita rétt og fullnægjandi svör við spurningum 

félagsins. Félagið getur þó ekki óskað eftir heilsufarsupplýsingum sem ná lengra en 10 ár aftur 

í tímann, sbr. gr. 13-1 b. Félag má ekki notast við heilsufarsupplýsingar sem safnað er saman 

eða óskað er eftir, ef það er andstætt lögum, sbr. gr. 13-1 c. Ákvæði 13 gr. var bætt við lögin 

með lögum nr. 65 hinn 27. júní 2008.78 Vanræki vátryggingartaki upplýsingaskylduna getur það 

leitt til þess að ábyrgð félagsins lækki eða falli niður, sbr. gr. 13-2. Taka verður mið af hverju 

og einu tilviki. Ákvæði gr. 13-5 á svo við um takmörkun ábyrgðar vegna heilsu 

vátryggingartaka. 

Óski vátryggingafélag eftir samþykki hjá vátryggingartaka til að afla trúnaðarupplýsinga 

frá þriðja aðila, verður samþykkið að takmarkast við þær upplýsingar sem félagið þarf í hverju 

tilviki, sbr. gr. 18-1. Gæta verður að því að samþykkið uppfylli kröfur laga um 

persónuupplýsingar. 

Tengsl norsku laganna um vátryggingarsamninga við þau íslensku eru mikil. Þann 5. mars 

1999 skipaði íslenski viðskiptaráðherrann nefnd sem hafði það hlutverk að semja ný íslensk 

lög um vátryggingarsamninga sem áttu að taka við af eldri lögum um vátryggingarsamninga 

                                                      
78 Lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler 27. júní 2008 nr. 65. 
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nr. 20/1954. Nefndin taldi tiltæka tvo kosti sem hægt væri að fara eftir þegar samið yrði 

frumvarp til nýrra vátryggingarlaga. Fyrri kosturinn var að endurskoða einstaka ákvæði 

þágildandi laga um vátryggingarsamninga. Síðari kosturinn, og sú leið sem varð fyrir valinu, fól 

hins vegar í sér að semja nýtt frumvarp með öðrum áherslum og nýrri uppbyggingu, líkt og 

nýleg norsk löggjöf um vátryggingarsamninga var á þeim tíma. Sú útfærsla sem var að norsku 

fyrirmyndinni hafði neytendaverndarsjónarmið í fyrirrúmi þar sem nauðsynlegt þótti að 

tryggja þeim lágmarksvernd í lögunum og að tekið yrði tillit til séríslenskra aðstæðna. 

Uppbygging frumvarpsins til laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004 var í aðalatriðum 

svipuð uppbyggingu norsku laganna um vátryggingarsamninga nr. 69 frá 16. júní 1989. Ákvæði 

íslensku laganna eru því með álíka sniði og þau norsku, þó svo að ekki séu öll ákvæði upp byggð 

efnislega með nákvæmlega sama hætti. Þá má finna ákvæði í íslensku lögunum sem ekki eru í 

þeim norsku. Eins og fram hefur komið er 2. mgr. 82. gr. íslensku laganna um 

vátryggingarsamninga samin að danskri fyrirmynd, sem finna má í gr. 3 a dönsku laganna um 

vátryggingarsamninga. Þó að norsku lögin hafi verið fyrirmynd að uppsetningu íslensku 

laganna, þurfti við samningu frumvarpsins að meta hvernig draga ætti mörkin sem 

takmörkuðu heimildir vátryggingafélaganna til þess að afla sér upplýsinga um erfðafræðilega 

þætti. Af þeim ástæðum var farið að dönsku fyrirmyndinni hvað varðar þetta tiltekna ákvæði. 

Lagagreinin var samin til þess að vera partur af löggjöfinni sjálfri um vátryggingarsamninga 

gagnstætt því sem finna má í norsku löggjöfinni. Þess má geta að 2. mgr. 82. gr. íslensku 

laganna um vátryggingarsamninga var nýmæli í lögunum á þessum tíma. Í Noregi er þessa 

takmörkun að finna í almennu lagaákvæði í öðrum lagabálki, þar sem fram kemur að óheimilt 

sé að hagnýta erfðafræðilegar upplýsingar. Þó svo að ekki hafi verið farin þessi leið á Íslandi 

má segja að lagaákvæðið hafi farið saman við nútíma viðhorf á þessu sviði þegar löggjöfin var 

sett árið 2004. Ákvæðið er einfalt en í frumvarpi til íslensku laganna um vátryggingarsamninga 

kemur fram að fundið hafi verið að orðalagi ákvæðisins þar sem það er talið geta valdið 

túlkunarvafa.79 Því er tilefni til þess að fjalla næst um þessi norsku lög um læknisfræðileg afnot 

af líftækni, þar sem ákvæðið er að finna. 

                                                      
79 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 - 204. mál. 
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6.3.3   Lög um læknisfræðileg afnot af líftækni í Noregi 

Í norskri löggjöf er að finna lög um læknisfræðileg afnot af líftækni nr. 100 sem tóku gildi þann 

1. janúar 2004, bera heitið Lov om humanmedinsinsk bruk av bioteknologi80 og eru kölluð 

bioteknologiloven. Samkvæmt gr. 1-1 er tilgangur laganna að tryggja að læknisfræðileg afnot 

af líftækni sé nýtt til hagsbóta fyrir alla í samfélaginu og verði það gert í samræmi við 

meginreglur um virðingu fyrir mannlegri reisn, mannréttindum, heiðarleika og án mismunar á 

grundvelli erfðalaga og siðferðisreglna. Lögin eiga við um notkun á líftækni á mönnum og þar 

á meðal er átt við genarannsóknir og erfðarannsóknir við fæðingu, sbr. gr. 1-2. Með 

erfðafræðilegum rannsóknum í gr. 5-1 er átt við hvers kyns greiningu á genamengi manna, það 

er á kjarnsýrum, litningum, genaafurðum og virkni þeirra, sem og líffærapróf sem ætlað er að 

veita upplýsingar um erfðaeiginleika mannkyns. Skilgreiningu á erfðafræðilegum rannsóknum 

við fæðingu í lögunum er að finna í sömu lagagrein í 2. mgr. laganna. Undir það falla 

erfðafræðilegar rannsóknir til að greina sjúkdóma, erfðafræðilegar einkennalausar rannsóknir, 

erfðafræðilegar rannsóknir til að greina eða útiloka arfgenga sjúkdóma sem birtast fyrst hjá 

síðari kynslóðum og erfðafræðilegar rannsóknir í tengslum við kynhvöt. Upplýsingar vegna 

þessara erfðafræðilegu rannsókna á einungis að nota í læknisfræðilegum tilgangi í greiningar- 

eða lækningaskyni, sbr. gr. 5-2. Ef framkvæma á erfðafræðilega rannsókn verður sá sem ætlar 

að taka þátt að veita skriflegt samþykki sitt, sbr. gr. 5-4. Miðað er við að aldurstakmark í 

erfðafræðilegar rannsóknir sé 16 ár og ekki eigi að framkvæma slíkar rannsóknir á börnum, 

sbr. gr. 5-7. Í sömu lagagrein kemur fram sú undantekning að erfðafræðilegar rannsóknir séu 

heimilar á börnum ef rannsóknin getur sýnt fram á aðstæður sem geta dregið úr eða komið í 

veg fyrir heilsutjón barnsins. Það kemur í hlut heilbrigðisráðuneytisins (n. Helse- og 

omsorgsdepartementet)  að meta hvort veita eigi sérstakar undanþágur sem þessar. Áður en 

notast er við upplýsingar vegna erfðafræðilegra rannsókna verður ráðuneytið að veita sérstakt 

samþykki fyrir einstaka sjúkdóma og/eða sjúkdómsráðstöfun sem háð er rannsókn. 

Heilbrigðisráðuneytið getur einungis tekið ákvörðun og verður að leggja umsókn fyrir 

líftæknisráðuneytið (n. Bioteknologirådet), sbr. gr. 5-3. Í Noregi er almennt bann við því að 

lögaðilar eða einstaklingar notfæri sér erfðafræðilegar upplýsingar. Þetta bann gildir einnig 

um töku vátrygginga. Í gr. 5-8 er að finna ákvæði þar sem lagt er bann við notkun 

                                                      
80 Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi (bioteknologiloven) 5. desember 2003 nr. 100. 
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erfðaupplýsinga utan heilsu- og umönnunarþjónustu og hefur það staðið óbreytt frá því að 

lögin tóku gildi. Ákvæðið hljómar svo: 

§ 5-8.Forbud mot bruk av genetiske opplysninger utenfor helse- og 
omsorgstjenesten 

Det er forbudt å be om, motta, besitte, eller bruke opplysninger om en annen 
person som er fremkommet ved genetiske undersøkelser som omfattes av § 5-
1 annet ledd bokstav b, eller ved systematisk kartlegging av arvelig sykdom i en 
familie. 

Det er forbudt å spørre om genetiske undersøkelser eller systematisk 
kartlegging av arvelig sykdom i en familie har vært utført. 

Forbudet i første og annet ledd omfatter ikke virksomheter som er godkjent 
etter § 7-1 til å utføre genetiske undersøkelser som omfattes av § 5-1 annet ledd, 
eller til forskningsformål. Dersom genetiske opplysninger skal benyttes til 
forskningsformål må den opplysningene gjelder ha gitt samtykke til dette. 

Unntatt fra forbudet i første og annet ledd er helsepersonell som trenger 
opplysningene i diagnostisk og behandlingsmessig øyemed. 

Samkvæmt ákvæðinu er óheimilt að óska eftir, taka á móti, eignast eða nota upplýsingar um 

annan einstakling sem fást vegna erfðafræðilegra rannsókna eða með því að kortleggja 

kerfisbundið arfgenga sjúkdóma í fjölskyldum. Í lögskýringargögnum með 1. mgr. kemur fram 

að þó svo ekki megi óska eftir upplýsingum um erfðasjúkdóma er heimilt að spyrja hvort 

foreldrar og/eða systkini hafi fengið sjúkdóma svo sem krabbamein. Í Noregi er því ekki blátt 

bann við því að spyrjast fyrir um heilsufarssögu fjölskyldumeðlima, en af því leiðir að draga má 

ályktanir um arfgenga sjúkdóma ef slíkar upplýsingar eru fyrir hendi. Þær upplýsingar sem 

óheimilt er að óska eftir eru upplýsingar vegna erfðafræðilegra rannsókna, þar sem 

þátttakanda í slíkri rannsókn er einum heimilt að fá niðurstöður rannsóknarinnar í hendurnar 

en ekki öðrum einstaklingum eða lögaðilum. Bannið felur því í sér að notkun upplýsinganna er 

ekki heimil yfirvöldum, núverandi- svo og framtíðarvinnuveitendum, menntastofnunum, 

lánastofnunum, lífeyrissjóðum, vátryggingafélögum eða öðrum þeim stofnunum, lögaðilum 

eða einstaklingum, sem hafa áhuga á að fá þessar upplýsingar. Samkvæmt 2. mgr. er jafnframt 

lagt bann við því að spyrjast fyrir um hvort slíkar upplýsingar séu til staðar, hvort 

erfðafræðilegar rannsóknir hafi verið gerðar og hvort búið sé að kortleggja arfgenga sjúkdóma 

í fjölskyldum. Í lögskýringargögnum með 2. mgr. kemur fram að ef einstaklingur fær þessa 

spurningu, þykir það geta ýtt viðkomandi til þess að fara í erfðafræðilega rannsókn þar sem 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2003-12-05-100/%C2%A75-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2003-12-05-100/%C2%A75-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2003-12-05-100/%C2%A77-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2003-12-05-100/%C2%A75-1
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aðilinn getur fundið fyrir þrýstingi til þess að gera slíkt. Á þessu eru þó undantekningar eins og 

sjá má í 3. og 4. mgr. ákvæðisins. Meginreglan á til dæmis við í norsku vinnulögunum sem 

nefnast Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern og eru númer 62 frá 2005.81 Í gr. 13-4 

þeirra laga er ákvæði sem fjallar um þær upplýsingar sem vinnuveitandi getur óskað eftir hjá 

nýjum starfsmönnum. Ákvæði gr. 5-8 norsku laganna um læknisfræðileg afnot af líftækni nr. 

100, sem farið var í að framan, á við um þetta ákvæði í norsku vinnulögunum. Það þýðir að 

þegar verið er að ráða nýjan starfskraft er vinnuveitanda óheimilt að óska eftir 

erfðafræðilegum upplýsingum eða spyrja að því hvort einhver erfðasjúkdómur sé í fjölskyldu 

viðkomandi starfskrafts. 

Í gr. 5-9 norsku laganna um læknisfræðileg afnot af líftækni kemur fram í 1. mgr. að 

samkvæmt lögunum er ætlast til þess að heilbrigðisstarfsmenn hafi einir aðgang að 

erfðaupplýsingum og að þeir sjái um að upplýsa ættingja sjúklinga um arfgengan sjúkdóm sem 

finnst hjá fjölskyldunni. Þegar staðfest er að einstaklingur ber arfgengan sjúkdóm, tekur hann 

sjálfur ákvörðun þess efnis hvort hann hafi áhuga á að tilkynna viðkomandi ættingjum það, 

sbr. 2. mgr. Ef einstaklingur sem ber erfðasjúkdóminn getur ekki eða hefur ekki áhuga á að 

upplýsa viðkomandi ættingja sína um erfðasjúkdóminn geta þeir heilbrigðisstarfsmenn sem 

aðgang hafa að upplýsingunum gripið inn í við sérstakar aðstæður. En áður en það er gert 

verður heilbrigðisstarfsfólkið að íhuga hvort sjúkdómurinn hefur veruleg áhrif á líf einstaklinga 

og heilsu, hvort líkur séu á því að ættingjarnir beri einnig erfðasjúkdóminn og hvort hann geti 

valdið skaða í framtíðinni, hvort það séu skjalfest tengsl á milli erfðasjúkdómsins og þróunar 

sjúkdómsins, hvort erfðafræðin sem notast er við til að ákvarða erfðasjúkdóm sé örugg og 

hvort hægt sé að koma í veg fyrir sjúkdóminn eða meðhöndla hann með góðum hætti. Öll 

þessi skilyrði er að finna í 1.-5. tl. 4. mgr. gr. 5-9. Það kemur svo í hlut ráðuneytisins að taka 

ákvörðun um það hvaða sjúkdómar það eru sem eiga undir þetta, með reglugerð eða í einstaka 

tilvikum, sbr. 5. mgr. 

Eins og sjá má hafa Norðmenn sett ítarleg lög um læknisfræðileg afnot af líftækni þar 

sem erfðarannsóknir og notkun slíkra upplýsinga falla undir. Lögin eiga svo við um heimildir 

lögaðila eða einstaklinga til þess að óska eftir slíkum upplýsingum frá einstaklingum á hinum 

                                                      
81 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) 17. júní 2005 nr. 62. 
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ýmsu sviðum eins og farið var í að framan og fram kemur í lögskýringargögnum með 1. mgr. 

gr. 5-8. Löggjöfin á þar af leiðandi við um önnur norsk lög eins og lög um vátryggingarsamninga. 

6.4   Evrópuréttur og alþjóðlegir samningar 

Ísland er hluti af hinu samevrópska lagakerfi vegna aðildar að Evrópska efnahagssvæðinu. EES-

samningurinn var undirritaður 2. maí 1992 og öðlaðist gildi 1. janúar 1994, sbr. lög um 

Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993. Aðilar samningsins eru Evrópusambandið ásamt 

aðildarríkjum þess annars vegar og EFTA-ríkin82, Ísland, Noregur og Lichtenstein hins vegar. 

Meginmarkmið EES-samningsins er að rýmka hinn svokallaða innri markað 

Evrópusambandsins með þeim hætti að fjórfrelsið, það er frjálst flæði vara, vinnuafls, þjónustu 

og fjármagns, nái ekki einungis til þeirra ríkja sem aðild eiga að Evrópusambandinu heldur 

einnig á þann hátt að EES/EFTA-ríkin séu hluti af honum. Hugmyndin með samningnum er 

einsleitt Evrópskt efnahagssvæði og til að ná því markmiði er nauðsynlegt að sömu reglur gildi 

hjá bæði Evrópusambandinu og EES/EFTA-ríkjum. Í því felst að EES-samningurinn hefur að 

geyma ákvæði sem hafa sama efnisinntak og grunnákvæði Sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins (SUSE)83 á sviði fjórfrelsisins. Af því leiðir að taka verður þessa afleiddu 

löggjöf SUSE upp í EES-samninginn eins fljótt og unnt er og telst löggjöfin þá hluti af honum. 

Sérstök áhersla er lögð á að löggjöfin sé túlkuð og henni beitt með sams konar hætti, sbr. 102. 

gr. EES-samningsins.84 

Ísland er aðili að ýmsum alþjóðlegum samningum. Því verður farið yfir það hér í stuttu 

máli hvað alþjóðlegir samningar eru í raun og veru og hvert skuldbindingargildi slíkra samninga 

er. Til þjóðaréttar tilheyra þær réttarreglur sem viðurkennt er að gildi í lögskiptum ríkja eða 

milli annarra viðurkenndra þjóðréttaraðila á milliríkjagrundvelli, með bindandi hætti. Segja má 

að þjóðaréttur sé einn flokkur réttarreglna sem teljast til alþjóðalaga. Alþjóðalög er þá 

samansafn af réttarreglum sem haft geta þýðingu í lögskiptum milli ríkja eða fyrir aðila milli 

ríkja.85 Alþjóðlegir samningar86 hafa vaxið í alþjóðasamstarfi og fullnægja nútímakröfum um 

skilvirkni, áreiðanleika og sérhæfingu. Áður fyrr var þjóðaréttarvenja mikilvægasta 

                                                      
82 Fríverslunarsamtök Evrópu (e. European Free Trade Association). 
83 Sáttmálinn er einnig kallaður Sáttmáli um framkvæmd Evrópusambandsins (SFE) (e.Treaty on the functioning 
of the European Union — TFEU). 
84 Margrét Einarsdóttir, „Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt“ (2015) 4 
Tímarit lögfræðinga 545, 546–547. 
85 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson, Þjóðaréttur (Bókaútgáfan CODEX 2011) 17. 
86 Einnig kallaðir þjóðaréttarsamningar, milliríkjasamningar og alþjóðasamningar. 
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réttarheimild þjóðaréttar en í seinni tíð og nú á dögum hafa alþjóðlegir samningar fengið aukið 

vægi vegna alþjóðavæðingar og nútímatækni. Mikil aukning hefur verið á alþjóðasamstarfi 

ríkja og þar af leiðandi hefur umfang samningsgerðar orðið sífellt meira. Ákvæði alþjóðlegra 

samninga eru almennt aðeins bindandi fyrir aðila að viðkomandi samningi en aðilar að 

alþjóðlegum samningum geta bæði verið alþjóðastofnanir og ríki.87 Alþjóðlegur samningur er 

bindandi gerningur sem aðilar samningsins gera sín á milli og markmiðið er að leggja skyldur á 

eða skapa rétt milli samningsaðila að þjóðarétti.88  

Fjallað verður um þá helstu alþjóðlegu samninga sem máli skipta varðandi miðlun á 

erfðaupplýsingum. Þeir samningar kunna að hafa áhrif á íslenska framkvæmd, löggjöf og 

túlkun á réttarheimildum á ýmsan hátt. Verður umfjölluninni skipt upp eftir alþjóðlegum 

skuldbindingum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, vátryggingarsamningum og að lokum 

persónuupplýsingum. 

6.4.1   Vísindarannsóknir á heilbrigðissviði 

Fyrstu alþjóðlegu meginreglurnar sem settar voru um siðfræði vísindarannsókna eru frá árinu 

1947 og það voru siðareglurnar frá Nürnberg89 (e. The Nuremberg Code). Tilefnið að setningu 

meginreglnanna var eftir síðari heimstyrjöldina þar sem þýskir vísindamenn og læknar voru 

ákærðir í Nürnberg-réttarhöldunum90 fyrir rannsóknir á mönnum en mikill fjöldi svívirðilegra 

tilrauna á mönnum átti sér stað í útrýmingarbúðum nasista. Í kjölfar dómsins sem kveðinn var 

upp vegna réttarhaldanna voru lagðar fram tíu meginreglur um rannsóknir sem framkvæma á 

á mönnum. Megináherslan og algjör undirstaða í siðareglunum frá Nürnberg er meðal annars 

sú að áður en framkvæmd er rannsókn á mönnum verður að afla óþvingaðs samþykkis 

þátttakenda. 

Árið 1964 var samþykkt í Helsinki Yfirlýsing Alþjóðafélags lækna sem gjarnan er kölluð 

Helsinkiyfirlýsingin og inniheldur leiðbeiningar og tilsögn fyrir lækna og aðra sem taka þátt í 

að framkvæma læknisfræðilegar rannsóknir á mönnum. Yfirlýsingunni hefur reglulega verið 

breytt síðan henni var fyrst varpað fram, eftir breyttum tíðaranda, nú síðast í september 

                                                      
87 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson (n. 85) 43–44. 
88 sama heimild 149. 
89 „THE NUREMBERG CODE“ (Office of History: National Institutes of Health 17. mars 2009) 
<https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf> skoðað 25. apríl 2019. 
90 Mörg réttarhöld yfir mörgu fólki. 
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2013.91 Yfirlýsingin sem slík er ekki lagalega bindandi en þrátt fyrir það hefur hún fest sig í sessi 

sem undirstaða siðferðilegra meginreglna um vísindarannsóknir á mönnum.92 Í 10. gr. 

yfirlýsingarinnar kemur fram að þeir sem standa að vísindarannsókn verði að fara eftir 

siðfræðilegum reglum, stöðlum og lögum sem eiga við um vísindarannsóknir á mönnum í 

heimalandi þeirra sem og þeim alþjóðlegu kröfum sem eiga við um sama efni. Samkvæmt 9. 

gr. yfirlýsingarinnar er fram komið að vísindarannsóknir beygi sig undir siðfræðilega staðla en 

það felur í sér að stuðlað verði að virðingu fyrir öllu mannfólki og að heilbrigði þeirra og réttindi 

verði vernduð. Þátttakendur verða að veita upplýst samþykki sitt með fúsum og frjálsum vilja, 

sbr. 22. gr. Þá verður að virða einkalíf þeirra sem taka þátt og gæta að trúnaði, sbr. 23. gr. 

yfirlýsingarinnar.93 

Tveir grundvallarsamningar Sameinuðu þjóðanna á sviði mannréttinda fjalla um 

vísindarannsóknir. Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 

(SEFMR) frá 16. desember 1966 er annar þeirra samninga sem um ræðir. Hann var lögfestur á 

Íslandi með lögum nr. 10/1979 þann 28. ágúst 1979. Í 15. gr. samningsins er komið inn á 

vísindarannsóknir. Í b-lið 1. mgr. 15. gr. segir að þau ríki sem aðilar eru að samningnum verði 

að viðurkenna rétt sérhvers manns til að njóta ábata af vísindalegum framförum og hagnýtingu 

þeirra og í c-lið kemur fram rétturinn til að njóta ábata af verndun efnislegra og andlegra 

hagsmuna sem hljóta má af vísindalegum verkum. Í  3. mgr. sama ákvæðis er tekið fram að 

aðildarríki verði að virða frelsi til vísindarannsókna. Alþjóðasamningur um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi (SBSR) er hinn samningurinn sem um ræðir. Samningurinn var lögfestur 

hér á landi með lögum nr. 10/1979 þann 28. ágúst 1979. Í 7. gr. er tekið fram að enginn skuli 

sæta læknisfræðilegum eða vísindalegum tilraunum án frjáls samþykkis.  

Þann 19. október 2005 samþykkti aðalráðstefna Menningarmálastofnunar Sameinuðu 

þjóðanna yfirlýsingu um lífsiðfræði og mannréttindi (e. Universal Declaration on Bioethics and 

Human Rights)94 en þar er komið inn á marga þætti sem tengjast vísindarannsóknum en ekki 

er tilefni til þess að fara nánar út í þá hér. 

                                                      
91 „Helsinki yfirlýsingin“ (Vísindasiðanefnd) <https://www.vsn.is/is/content/helsinki-yfirl%C3%BDsingin> skoðað 
25. apríl 2019. 
92 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 190 - 159. mál. 
93 Örn Bjarnason, „Helsinkíyfirlýsing Alþjóðafélags lækna“ (2008) 5 Læknablaðið 381, 381–385. 
94 „Universal Declaration on Bioethics and Human Rights“ <http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> skoðað 25. apríl 2019. 
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Ísland hefur fullgilt Sáttmála Evrópuráðsins um vernd mannréttinda og mannlegrar 

reisnar á sviði hagnýtrar líflæknisfræði með hliðsjón af starfsemi á sviði líffræði og læknisfræði 

og viðbótarbókun við hann, um læknisfræðilegar rannsóknir á mönnum.95 Samningurinn er oft 

nefndur Oviedo-sáttmálinn um mannréttindi og líflæknisfræði þar sem hann var undirritaður 

í Oviedo á Spáni þann 4. apríl 1997, fullgiltur af Íslands hönd hinn 12. október 2004 og öðlaðist 

hann gildi hér á landi þann 1. febrúar 2005. Í 1. gr. samningsins kemur fram að aðilar að 

samningnum skuli vernda mannlega reisn og tryggja að ekki verði gengið á friðhelgi, mannfrelsi 

eða önnur réttindi með störfum í tengslum við læknisfræði og líffræði. V. kafli samningsins 

fjallar um vísindarannsóknir. Í v-lið 16. gr. kemur fram að rannsóknir á mönnum séu óheimilar 

nema samþykki þátttakanda hafi verið veitt með skriflegum, sértækum og óyggjandi hætti. Í 

10. gr. er að finna ákvæði þess efnis að aðilar eigi rétt á því að einkalíf þess sé verndað þegar 

til eru upplýsingar um heilsufar viðkomandi. Jafnframt eigi aðilar rétt á því að kynna sér þær 

upplýsingar sem til eru um heilsufar hans en þá verður einnig að virða óskir hans um að fá ekki 

slíkar heilsufarsupplýsingar í hendurnar þegar ekki er vilji fyrir þeim. Í 12. gr. er ákvæði um 

erfðafræðiprófanir með forsagnargildi. Svo hljómar ákvæðið: 

Óheimilt er að gera prófanir sem segja fyrir um arfgenga sjúkdóma eða gera kleift 
annað hvort að greina að maðurinn beri í sér gen sem veldur sjúkdómi eða að hann 
hafi erfðabundna hneigð eða næmi fyrir sjúkdómi, nema í lækningaskyni eða vegna 
vísindarannsókna í lækningaskyni, og með þeim fyrirvara að leitað sé viðeigandi 
erfðafræðiráðgjafar. 

Til eru fleiri alþjóðasamþykktir sem ríki eiga aðild að en ákvæðin eru ekki í öllum tilvikum 

talin bindandi líkt og regluverk Evrópusambandsins. Einnig má nefna Council for International 

Organizations of Medical Sciences (CIOMS) sem er alþjóðlegt samstarf utan opinberra 

stofnana. CIOMS var stofnað af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) og United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) árið 1949 og hefur haft það 

hlutverk að dreifa og innleiða siðfræðileg viðmið og leiðbeiningar vegna rannsókna. CIOMS 

hefur einnig gefið út almennar leiðbeiningar sem byggja á meginreglum siðfræði í 

lífvísindum.96  

Af þessum alþjóðlegu samningum sem ræddir hafa verið í þessum kafla má sjá að það er 

mikilvægt að þátttakendur í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði séu vel upplýstir um 

                                                      
95 Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the 
Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine [1997] ETS 164. 
96 „CIOMS“ (Vísindasiðanefnd) <https://www.vsn.is/is/content/cioms> skoðað 27. apríl 2019. 
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rannsóknina sem framkvæma á. Samþykki þátttakanda er einnig mikilvægt en það virðist vera 

rauði þráðurinn í gegnum alla löggjöf er varðar vísindarannsóknir á mönnum. Mannréttindi, 

siðareglur og einkalíf eru jafnframt mikilvægur þáttur í þessum samningum. 

6.4.2   Vátryggingarsamningar 

Ýmsar reglur hafa verið settar á vettvangi Evrópuréttar á sviði vátrygginga, þá einkum reglur 

sem snúa að vátryggingafélögum og starfsemi þeirra. Sett hefur verið löggjöf um ýmis svið 

vátrygginga, til dæmis um skaðatryggingar og persónutryggingar.  

Íslensku löggjöfina sem snýr að starfsemi vátryggingafélaga er aðallega að finna í lögum 

um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016. Áhrif lagasetningar frá Evrópusambandinu komu fyrst 

fram hér á landi í þágildandi lögum um vátryggingastarfsemi nr. 60/1994 en lögin voru sett í 

kjölfar EES-samningsins. Í frumvarpi til laganna, sem felld hafa verið úr gildi, kemur fram að 

lögin voru byggð á tilskipunum Evrópusambandsins um vátryggingamálefni.97 Gerðar hafa 

verið nokkrar breytingar á lögunum í gegnum tíðina. Þágildandi lög um vátryggingastarfsemi 

nr. 60/1994 voru felld úr gildi samkvæmt lögum nr. 56/2010 vegna breytinga á tilskipunum 

Evópusambandsins. Eins og komið hefur fram gilda nú lög um vátryggingastarfsemi nr. 

100/2016. 

Allar tilskipanir á vegum Evrópusambandsins á sviði vátrygginga hafa verið innleiddar í 

íslenskan rétt á grundvelli EES-samningsins en þær er að finna á þessari slóð: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/insurance-and-

pensions_en.98 Lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998, lög um 

vátryggingastarfsemi nr. 100/2016, lög um miðlun vátrygginga nr. 32/2005 og umferðarlög nr. 

50/1987 eru dæmi um íslenska löggjöf sem tekur mið af tilskipunum Evrópusambandsins 

annað hvort að hluta eða að öllu leyti. Hins vegar eru lög um vátryggingarsamninga nr. 30/2004 

íslensk löggjöf.  

Aðdragandi lagasetningar laga um miðlun vátrygginga nr. 32/2005 var innleiðing 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2002/92/EB99 frá 9. desember 2002. Tíu árum áður 

höfðu fyrstu reglurnar verið innleiddar hér á landi um starfsemi vátryggingamiðlara en með 

talsverðum breytingum á lagaumhverfi starfsgreinarinnar og með tilkomu tilskipunarinnar var 

                                                      
97 Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 450. mál. 
98 „Insurance and Pensions“ (European Commission) <https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/banking-and-finance/insurance-and-pensions_en> skoðað 30. apríl 2019. 
99 Directive (EC) 92/2002 of 9. desember 2002 on insurance mediation [2003] OJ L9/1. 
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talið rétt að setja sérstök lög á þessu sviði. Aðal breytingarnar lutu að starfsemi 

vátryggingamiðlara á EES-svæðinu, lágmarkssamræmingu og aukinni neytendavernd.100 

6.4.3   Persónuupplýsingar 

Settir hafa verið nokkrir alþjóðasáttmálar á sviði persónuverndar sem og tilmæli á sama sviði. 

Farið verður yfir þá helstu samninga hér sem máli skipta varðandi efnið sem um ræðir. Bæði 

Evrópuráðið og Evrópusambandið hafa látið til sín taka þegar komið hefur að reglusetningu á 

sviði persónuverndar.  

Samningur Evrópuráðsins frá 28. janúar 1981 um vernd einstaklinga varðandi vélræna 

vinnslu persónuupplýsinga101 (e. Convention No. 108 for the Protection of Individuals with 

regard to Automatic Processing of Personal Data) var gerður í Strassborg. Samningurinn var 

undirritaður á Íslandi 27. september 1982 og fullgiltur þann 25. mars 1991. Samningurinn hafði 

að geyma lágmarksreglur um persónuupplýsingavernd og sérstök áhersla var lögð á réttinn til 

einkalífs. Nú er beðið undirritunar á uppfærðum samningi. 

Evrópuráðið fjallaði meðal annars um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði í tilmælum 

ráðherranefndar Evrópuráðsins nr. R(97) 5 frá 13. febrúar 1997 um vernd 

heilbrigðisupplýsinga.102 Þar kom fram að þær heilbrigðisupplýsingar sem notast er við í 

vísindarannsóknum skuli vera án persónuauðkenna að meginstefnu til og að ekki skuli birta 

persónuupplýsingar sem notast hefur verið við í vísindarannsóknum svo að hægt verði að 

persónugreina þátttakendur.  

Skortur á lögum eða lagasetning sem var mismunandi milli aðildarríkja 

Evrópusambandsins kom í veg fyrir frjálst flæði persónuupplýsinga og samvinnu 

aðildaríkjanna. Leiddi þetta til samþykktar tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB103 

um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra 

upplýsinga frá 24. október 1995 (e. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the 

Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data). Tilgangurinn var að tryggja samræmda 

                                                      
100 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 832 - 551. mál. 
101 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data [1981] 
ETS 108 
102 Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (97) 5 on the Protection of Medical Data 
(Feb. 13, 1997) 
103 Directive (EC) 46/1995 of 24. október 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such data [1995] OJ L281/1 1995 (281). 
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vernd parsónuupplýsinga í öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins. Þann 25. júní 1999 var 

tilskipunin tekin upp í EES-samninginn. Það varð til þess að endurskoðunar var þörf á íslenskri 

löggjöf um persónuvernd. 

Með auknum tækniframförum verður þörfin fyrir persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga sífellt mikilvægari. Í kjölfar fjórðu iðnbyltingarinnar, það er tækniframfara 

síðustu ára og þeirra sem sem koma skal,104 þótti því vera mikil þörf á að setja skýrar reglur 

um meðferð persónuupplýsinga og heimildir til vinnslu þeirra upplýsinga. Viðbrögð við þessari 

gífurlegu tæknibyltingu sem orðið hefur varð til þess að aukin áhersla varð í Evrópusamvinnu 

á persónuvernd og mikilvægi hennar sem grundvallarmannréttindum. Evrópusambandið lagði 

því fram drög að nýrri persónuverndarlöggjöf og fór svo að löggjöfin var samþykkt vorið 2016 

og öðlaðist gildi hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins þann 25. maí 2018. Um er að ræða 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2016/679105 frá 27. apríl 2016 um vernd einstaklinga í 

tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga. Hin nýja löggjöf 

felldi úr gildi eldri löggjöf um sama efni, tilskipun 95/46/EB um vernd einstaklinga í tengslum 

við vinnslu persónuupplýsinga. Hin nýja löggjöf hefur verið kölluð persónuverndarlöggjöfin, 

persónuverndarreglugerðin eða GDPR. Reglugerðin var innleidd í íslensk lög með lögum um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018106 þann 27. júní 2018 og felldi þar 

með úr gildi þágildandi lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Nýja 

persónuverndarlöggjöfin skýrir og styrkir eldri reglur og um leið veitir löggjöfin aukin og ný 

réttindi til handa einstaklingum, til dæmis með flutningi og aðgangi að eigin 

persónuupplýsingum. Löggjöfin gerir það einnig að verkum að fyrirtæki, stofnir og aðrir þeir 

sem vinna með persónuupplýsingar, verða að geta sýnt fram á að farið sé að 

persónuverndarlögum í starfseminni sem á við. Í stuttu máli snýst þessi nýja 

persónuverndarlöggjöf um heimildir til vinnslu almennra og viðkvæmra persónuupplýsinga, 

þær meginreglur sem ávallt verður að hafa til hliðsjónar og fylgja þegar unnið er með þær, 

réttindi einstaklinga gagnvart þeim sem vinna með slíkar upplýsingar, lögbundin úrræði til 

handa einstaklingum sem telja brotið hafa verið á réttindum sínum, nýjar skyldur sem lagðar 

                                                      
104 „Hvað er fjórða iðnbyltingin?“ (Vísindavefurinn) <http://www.visindavefur.is/svar.php?id=75164> skoðað 
26. apríl 2019. 
105 Council Regulation (EC) 679/2016 of 4. maí 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data [2016] OJ L119/1 2016 (OJ L119). 
106 Hér eftir skammstafað pvl. 
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eru á aðila sem vinna með persónuupplýsingar, heimildir til að flytja persónuupplýsingar úr 

landi, heimildir ábyrgðaraðila til að veita þriðja aðila að vinna úr persónuupplýsingum fyrir sína 

hönd og nýtt samevrópskt eftirlitsumhverfi, svo eitthvað sé nefnt, en þetta er ekki tæmandi 

listi yfir regluverkið í heild sinni. Ef ósamræmi er á milli íslensku laganna um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 og reglugerðarinnar, ganga ákvæði reglugerðarinnar 

framar íslensku lögunum. Reglugerðir frá Evrópusambandinu eru almennt teknar upp 

óbreyttar í landsrétt hjá EES/EFTA-ríkjum. Markmið löggjafarinnar er að farið sé með 

persónuupplýsingar í samræmi við grundvallarsjónarmið um persónuvernd og friðhelgi 

einkalífs, með því að auka réttindi einstaklinganna. 

 

7   Önnur atriði um miðlun erfðaupplýsinga 

Þar sem um er að ræða miðlun á viðkvæmum erfðaupplýsingum hafa komið upp ýmis álitaefni 

um hvort slík miðlun standist ákvæði íslenskra laga og annarra sjónarmiða af siðferðislegum 

toga. Íslendingar skiptast í hópa hvað varðar skoðanir á þessu viðkvæma viðfangsefni, annars 

vegar þá sem telja að miðla eigi erfðaupplýsingum til allra þeirra sem bera stökkbreytinguna 

til þess að viðkomandi geti gert ráðstafanir heilsu sinnar vegna og hins vegar þá sem telja að 

rétturinn til þess að fá upplýsingarnar ekki í hendurnar án þess að óska sérstaklega eftir þeim 

standi framar þeim fyrrnefnda. Gerð verður grein fyrir þeim helstu álitaefnum sem upp hafa 

komið vegna framangreindra sjónarmiða. 

7.1   Mannréttindi 

Á 17. og 18. öld varð þróun stjórnarfars í átt til lýðræðis í Evrópu og Norður-Ameríku. Lýðræði 

byggist á kerfisbundnum reglum fyrir hóp manna. Í stuttu og einföldu máli má segja að tvær 

hugmyndir liggi að baki lýðræði: annars vegar reglan um sjálfstæði einstaklingsins, þar sem 

engum skal gert að fylgja reglum sem aðrir hafa neytt upp á hann og hins vegar reglan um 

jafnræði, þar sem allir eiga að hafa sama tækifæri til að taka ákvarðanir sem snúa að fólkinu í 

samfélaginu. Var það þá sem nútímaskilningur á mannréttindum tókst að þróast og settar voru 

stjórnarskrár í ríkjum sem innihéldu mannréttindaákvæði. 
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Grundvallarlög eru nefnd þau ákvæði Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944107 

sem lúta ákvæðum 1. mgr. 79. gr. stjórnarskrárinnar og eru þau mikilvægust settra laga.108 

Grundallarlög eru æðsta réttarheimild íslensks réttar en í því felst að ef sett lög eru andstæð 

stjórnarskránni að efni eða formi til, verða þau að víkja og eru þar með ónothæf og að vettugi 

virðandi. Í stjórnarskránni er að finna nokkur mannréttindarákvæði og því er mannréttindum 

borgaranna veitt sérstök stjórnarskrárbundin vernd og er það einn grunnþátta íslenskrar 

stjórnskipunar. Síðustu áratugi hefur efni og inntak mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar 

breyst verulega og í auknum mæli er verið að leggja skyldur á ríkið að tryggja ákveðin réttindi 

með ráðstöfunum og búa lífsskilyrðum borgaranna tilteknum gæðum, auk þess sem þau hafa 

víðtækari áhrif. Ekki er miðað við þann tilgang eins og áður fyrr að takmarka ágang ríkisins og 

skýra valdmörk þess.109 

Ekki er til ein ákveðin skilgreining á hugtakinu mannréttindi. Upphaflega var markmið 

mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar að lýsa yfir ákveðnum frelsisréttindum einstaklinga, 

en með því er átt við réttinn til þess að haga lífi sínu, skoðunum og athöfnum af fúsum vilja án 

þess að ríkið hafi afskipti af því. Einstaklingar eiga því að njóta frelsis og friðhelgi innan vissra 

vébanda. Mannréttindaákvæði leggja þær skyldur á ríki að tryggja að réttindi einstaklinganna 

séu í reynd tryggð en það er gert með ákveðnum aðgerðum eins og löggjöf.110 

Mannréttindaákvæði hafa staðið í lokakafla stjórnarskrárinnar alveg frá upphafi fyrstu 

stjórnarskrá íslenska ríkisins frá 5. janúar 1874 sem bar heitið Stjórnarskrá um hin sérlegu 

málefni Íslands.111 En síðan þá hefur margt breyst og þróast. 

7.1.1   Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Ísland hefur gerst aðili að fjölda alþjóðlegra mannréttindasamninga og hafa áhrif þeirra 

samninga á íslenskt réttarfar aukist töluvert frá því Ísland gerðist aðili að þeim.112 

Mannréttindasáttmáli Evrópu (e. Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms) var undirritaður í Róm hinn 4. nóvember 1950 og tók gildi árið 1953. 

Sáttmálinn var undirritaður fyrir Íslands hönd árið 1950 en var ekki lögfestur hér á landi fyrr 

                                                      
107 Hér eftir stjórnarskrá. 
108 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði: grundvöllur laga - réttarheimildir (2. útgáfa, Hið íslenzka 
bókmenntafélag 2010) 82, 85. 
109 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (Codex 2008) 21. 
110 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1997) 448. 
111 Björg Thorarensen (n. 109) 27. 
112 Gunnar G. Schram (n. 110) 452. 
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en hinn 30. maí 1994 með lögum nr. 62/1994. Í kjöfarið og í tilefni af 50 ára afmæli lýðveldisins 

var tekin ákvörðun á Alþingi hinn 17. júní 1994 að endurskoða mannréttindaákvæði 

stjórnarskrárinnar. Árið 1995 komu inn ný mannréttindaákvæði í íslensku stjórnarskrána og 

þau ákvæði sem voru þar vernduð voru skilgreind með ítarlegri hætti. Í athugasemdum með 

frumvarpinu kom fram að áherslan væri lögð á að bæta við og útfæra ýmis borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi nánar.113 Verið var að samhæfa, samræma og efla 

mannréttindaákvæðin svo þau myndu gegna því markmiði betur að vera vörn almúgans í 

samskiptum við ríkisvaldshafa. Einnig þurfti að færa ákvæðin í nútímalegra horf en þau höfðu 

staðið óbreytt frá árinu 1874. Þá þótti vera tímabært að endurskoða ákvæðin með hliðsjón af 

þeim þjóðaréttarlegu skuldbindingum sem Ísland hafði tekist á hendur og var orðalagið 

skilgreint til samræmis við alþjóðasamninga um sömu réttindi. Einkum var vísað til 

Mannréttindsáttmála Evrópu sem lögfestur hafði verið hér á landi.114 Markmiðið var að færa 

réttindin sem vernduð voru í Mannréttindasáttmála Evrópu í íslensku stjórnarskránna. Átti 

þetta við um réttinn til friðhelgi einkalífs meðal annars. Í stað þess að aðeins væri vísað til 

verndunar á friðhelgi heimilis var bætt við ákvæðið friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.   

7.1.2   Friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu 

Ákvæðið um friðhelgi einkalífs spilar stóran þátt í því álitaefni hvort stjórnvöldum sé tækt að 

heimila miðlun erfðaupplýsinga til handa einstaklingum án þess að óskað sé eftir því 

sérstaklega. Verður því að gera grein fyrir því hvað hugtakið merkir og hvaða þýðingu það 

hefur í íslenskum rétti. Fyrst verður fjallað um sögulega þætti og þróun ákvæðisins og svo 

hvernig ákvæðið stendur í dag.  

Ákvæði um friðhelgi heimilis var tekið upp í stjórnarskrár ýmissa ríkja á 19. öld, svo sem 

þá belgísku, hollensku og norsku. Voru þau fyrirmyndir að 86. gr. dönsku grundvallarlaganna 

frá árinu 1849. Ákvæði 49. gr. og síðar meir 66. gr. stjórnarskrár Íslands frá árinu 1874 var 

orðrétt þýdd úr 86. gr. dönsku grundvallarlaganna.115 Hugtakið einkalíf þróaðist svo á 20. öld. 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (e. Universal Declaration of Human Rights) var 

samþykkt á allsherjarþinginu í París hinn 10. desember 1948. Ákvæði 12. gr. verndaði friðhelgi 

                                                      
113 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389 - 297. mál. 
114 Björg Thorarensen (n. 109) 32–33. 
115 sama heimild 284. 
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einkalífs.116 Þessi mannréttindayfirlýsing lagði grunninn að friðhelgi einkalífs í þeirri mynd sem 

hún er í dag. Eins og greint hefur verið að framan hefur friðhelgi einkalífs  verið vernduð í 

íslensku stjórnarskránni frá síðari hluta 19. aldar. Það eru ákvæði 8. gr. Mannréttindasáttmála 

Evrópu, 17. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og 71. gr. 

stjórnarskrárinnar sem vernda friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu, ásamt fleiri ákvæðum 

í öðrum alþjóðlegum mannréttindasamningum sem Ísland er aðili að. Upprunalegt markmið 

með friðhelgi einkalífs var að vernda heimili fyrir geðþóttaákvörðunum stjórnvalda og þá 

einkum heimilislífi vegna rannsóknar lögreglu á sakamálum. Með 71. gr. stjórnarskrárinnar var 

orðalag 66. gr. víkkað verulega. Samkvæmt orðanna hljóðan verndaði 66. gr. einungis heimilið 

og að ekki væri heimilt að gera húsleit, kyrrsetja skjöl og bréf og rannsaka þau nema með 

dómsúrskurði eða sérstakri heimild fenginni í lögum. Samt sem áður var litið svo á að bæði 

einkalíf og fjölskylda myndu einnig njóta friðhelgi samkvæmt óskráðum grunnreglum 

íslenskrar löggjafar en samkvæmt dómaframkvæmd, fyrir lagabreytinguna, var það ekki talið 

falla undir þágildandi 66. gr. stjórnarskárinnar.117  

7.1.3   Ákvæði 71. gr. stjórnarskrárinnar 

Eins og fram hefur komið verndar 71. gr. stjórnarskrárinnar friðhelgi einkalífs, heimilis og 

fjölskyldu. Ákvæðið hljómar svo: 

71. gr.  
 [Allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.  
 Ekki má gera líkamsrannsókn eða leit á manni, leit í húsakynnum hans eða 

munum, nema samkvæmt dómsúrskurði eða sérstakri lagaheimild. Það sama á 
við um rannsókn á skjölum og póstsendingum, símtölum og öðrum fjarskiptum, 
svo og hvers konar sambærilega skerðingu á einkalífi manns.  

 Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. má með sérstakri lagaheimild takmarka á annan hátt 
friðhelgi einkalífs, heimilis eða fjölskyldu ef brýna nauðsyn ber til vegna réttinda 
annarra.]   

Í 2. og 3. mgr. lagagreinarinnar koma fram þau takmörk sem heimilt er að gera á réttindum 

þessum og þau skilyrði sem uppfylla þarf.   

Til samanburðar er innihald 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu eftirfarandi:  

 8. gr. [Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu.]1)  
 1. Sérhver maður á rétt til friðhelgi einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og 

bréfaskipta.  

                                                      
116 „Universal Declaration of Human Rights“ (United Nations, 6. október 2015) 
<http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> skoðað 10. mars 2019. 
117 Björg Thorarensen (n. 109) 284. 
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 2. Opinber stjórnvöld skulu eigi ganga á rétt þennan nema samkvæmt því sem 
lög mæla fyrir um og nauðsyn ber til í lýðræðislegu þjóðfélagi vegna 
þjóðaröryggis, almannaheilla eða efnalegrar farsældar þjóðarinnar, til þess að 
firra glundroða eða glæpum, til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum 
og frelsi annarra.  
    1)Samningsviðauki nr. 11, 2. gr.  

Skyldan samkvæmt 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu er tvíþætt. Annars vegar 

jákvæðar skyldur ríkja um athafnaskyldur vegna aðgerða til að vernda friðhelgi einkalífs 

einstaklinga og veita þeim aðstoð á sviðum sem ákvæðið nær til. Og hins vegar neikvæðar 

skyldur ríkja en það er skyldan til að halda að sér höndum og að forðast það að skipta sér af 

einkalífi einstaklinga og á þetta bæði við um afskipti borgara sín á milli og ríkisvaldsins. 

Ekki er að finna skilgreiningu á hugtakinu friðhelgi í 71. gr. stjórnarskrárinnar, 

lögskýringargögnum sem fylgdu með lagagreininni né í öðrum lagaákvæðum. En með 

orðalaginu er verið að árétta þau mikilvægu réttindi sem finna má í ákvæðinu og gefur 

orðalagið jafnframt til kynna að túlka beri þröngt allar takmarkanir á þessum réttindum, þá sér 

í lagi þegar stjórnvöldum eru veittar heimildir til þess að skerða réttindin er um ræðir.118 

Hugtakið friðhelgi hefur verið skilgreint í lögfræðiorðabókinni á þann hátt að það sé réttur 

einstaklingsins til að vera án afskipa eða ónæðis sem eru utanaðkomandi og að ekki eigi að 

rjúfa frið og næði.119  

Hugtökin friðhelgi einkalífs eru skilgreind þannig að það sé réttur til friðhelgis fjölskyldu, 

heimilis og allra tjáskipta. Um er að ræða m.a. réttinn til að einkamálefni verði ekki gerð 

opinber og réttinn til að stofna og þroska sambönd við aðra einstaklinga.120  

Með aukinni tækniþróun hefur skapast sú hætta að aðrir en stjórnvöld geti ógnað 

friðhelgi einkalífs. Bæði einstaklingar og lögaðilar tengjast nú öflun og skráningu 

persónuupplýsinga. Löggjafinn þurfti því að bregðast við og setja reglur til að vernda 

einstaklinga innbyrðis. Ákvæði 71. gr. stjórnarskrárinnar byggist þar af leiðandi á því að veita 

friðhelgi einkalífs refsivernd og að einstaklingum sé gert það kleift að krefjast bóta fyrir afskipti 

af einkalífi þeirra, heimili eða fjölskyldu sem eru ólögmæt. 

                                                      
118 sama heimild 285. 
119 Páll Sigurðsson, Barbara Björnsdóttir og Hulda Guðný Kjartansdóttir (ritstj.), Lögfræðiorðabók: með 
skýringum (Bókaútgáfan CODEX : Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) 147. 
120 sama heimild. 
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Einkalíf er afar víðtækt hugtak og hefur vægið vaxið ört í þjóðfélagi nútímans samhliða 

aukinni tækniþróun. Í lögfræðiorðabókinni er einkalíf skilgreint sem persónulegt líferni fólks 

sem nýtur verndar að lögum en með vissum takmörkunum þó. Til einkalífs teljast aðallega þau 

svið sem standa nærri persónu einstaklinga, þ.e. heimili og fjölskyldulíf, persónumál eins og 

ástarmál eða sjúkdómar, sem og skattamál, fjármál og atvinnumál.121 

Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu122 hafa fjallað um einkalíf. Þeir þættir sem falla 

þar undir eru meðal annars auðkenni og sjálfsmynd, andlegt og líkamlegt sjálfræði, lífshættir 

og einkahagir, samskipti og tilfinningasambönd og líffræðilegur uppruni. Meginþættir 

hugtaksins eru því frelsi hvers og eins til að þróa auðkenni, sjálfsmynd og til að velja eigin 

lífshætti og friðhelgi líkama og persónu og fyrir aðgengi að og söfnun persónuupplýsinga. 

Eins og fram hefur komið var upphaflegt markmið að vernda einstaklinga fyrir 

geðþóttaákvörðunum stjórnvalda. Nú er uppi önnur staða. Ógnir stafa af einstaklingum og 

lögaðilum, jafnvel erlendis frá. Alla daga er verið að skrá og notast við margvíslegar upplýsingar 

um einkalíf einstaklinga á internetinu sem vistaðar eru í gagnagrunnum og hægt er að 

samkeyra upplýsingar úr hinum ýmsu áttum. Því er það skylda löggjafans að gera ráðstafanir 

vegna þessa nýja veruleika, til að vernda upplýsingarnar með virku eftirliti. Verður því næst 

komið inn á persónuverndarsjónarmið og samspilið við friðhelgi einkalífs. 

7.2   Persónuverndarsjónarmið 

Ákveðnar reglur gilda um réttinn til einkalífs og þá sérstaklega á sviði persónuverndar. 

Persónuupplýsingaréttur er ört vaxandi réttarsvið sem fjallar um réttindi einstaklinga sem 

varin eru af stjórnarskránni, alþjóðasamningum og hinni nýju og umfangsmiklu Evrópulögglöf 

sem kom til framkvæmda í Evrópu árið 2018 og fjallað var um í kafla 6.4.3. Gæta verður 

samræmis við alþjóðlegar skuldbindingar á sviði persónuverndar. Fyrstu lögin hér á landi um 

nútímapersónuupplýsingarétt voru lög um skráningu upplýsinga er varða einkamálefni nr. 

63/1981. Síðar komu lög um kerfisbundna skráningu á upplýsingum nr. 39/1985 og svo lög um 

skráningu og meðferð persónuupplýsinga nr. 121/1989. Á Norðurlöndunum var löggjöf um 

sama efni sett örlítið fyrr, þ.e. árið 1973 í Svíþjóð og árið 1978 í bæði Noregi og Danmörku.   

                                                      
121 sama heimild 99. 
122 Hér eftir skammstafað MSE. 
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7.2.1   Persónuupplýsingar sem þáttur í friðhelgi einkalífs 

Rétturinn til verndar persónuupplýsinga er einn þáttur stjórnarskrárvarins réttar einstaklinga 

til friðhelgi einkalífs og snýr einkum og sér í lagi að einstaklingum og sjálfsákvörðunarrétti 

þeirra. Segja má að persónuupplýsingar séu þáttur í einkalífi einstaklinga. Í friðhelgi einkalífs 

felst réttur hvers aðila til að ráða yfir lífi sínu og líkama, búa að friði um lífshætti sína, auðkenni, 

einkahagi og samskipti við aðra einstaklinga. Form persónuupplýsinga eru margvísleg en eftir 

því sem upplýsingarnar standa nær einstaklingum njóta þær verndar í ríkum mæli sem 

viðkvæmar persónuupplýsingar og falla upplýsingar um heilsu einstaklinga þar undir. Skyldan 

til að tryggja friðhelgi einkalífs hvílir á löggjafanum og því eru rík takmörk sett að hvaða marki 

hægt er að framselja vald til stjórnvalda til þess að ákveða með vinnslu viðkvæmra 

persónuupplýsinga.  

Þegar verið var að undirbúa frumvarp til laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði nr. 

44/2014 var talið mikilvægt að gæta að 71. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs. Í 1. 

mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar kemur fram að tryggja eigi í lögum öllum þeim sem þurfa aðstoð 

vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbrigðar og tilvika sem samærileg eru þessum. 

Ákvæðið styðst við alþjóðarsamninga sem Ísland hefur gerst aðili að, sbr. 11. gr. 

Félagssáttmála Evrópu nr. 3/1976 og 12. gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi nr. 10/1979. Í hinum ýmsu íslensku lögum má finna réttinn til aðstoðar 

vegna sjúkleika. Rétturinn er meðal annars áréttaður í 1. gr. laga nr. 40/2007 um 

heilbrigðisþjónustu og í 1. mgr. 3. gr. laga nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga. Vísindarannsóknir 

á heilbrigðissviði styðja við þetta markmið lagaákvæðanna að því leyti að með 

vísindarannsóknum er meðal annars verið að leggja hönd á plóginn til framfara í 

heilbrigðisvísindum og þar með betri heilbrigðisþjónustu. Í frumvarpi til laga um 

vísindarannsóknir á heilbrigðissviði er bent á að veita verði vísindarannsóknum nægjanlegt 

tækifæri til að aukin þekking í heilbrigðisþjónustu verði ágengt án þess þó að það verði á 

kostnað friðhelgi einkalífs þátttakenda í rannsóknunum.123 Verður nú vikið að nokkrum 

dómum til skýringar á samspili persónuupplýsinga og friðhelgi einkalífs. 

Í Hrd. 151/2003124 hafði beiðni R verið synjað af landlækni þess efnis að ekki yrðu færðar 

í gagnagrunn á heilbrigðissviði heilsufarsupplýsingar sem höfðu verið skráðar í sjúkraskrár um 

                                                      
123 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 190 - 159. mál. 
124 Ragnhildur Guðmundsdóttir g. íslenska ríkinu, Hrd. 27. nóvember 2003 í máli nr. 151/2003. 
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föður hennar sem var látinn. Krafðist R þess að þessi synjun landlæknis yrði ógild með dómi 

og jafnframt krafðist R viðurkenningar á því að hún hefði rétt á að leggja bann við að 

upplýsingar sem slíkar yrðu færðar í gagnagrunninn. Í 8. gr. þágildandi laga um gagnagrunn á 

heilbrigðissviði nr. 139/1998 var að finna rétt einstaklinga til að hafna því að upplýsingar um 

þá yrðu færðar í gagnagrunninn með tilkynningu til landlæknis. Dómstóllinn taldi að R gæti 

ekki neytt réttarins sem staðgöngumaður föður síns en fallist var á að hún gæti haft hagsmuni 

af því að koma í veg fyrir að umræddar heilsufarsupplýsingar um föður hennar yrði færðar í 

gagnagrunninn. Fram kom að í sjúkraskrár væru færðar upplýsingar um heilsufar manna, 

læknismeðferð þeirra, lifnaðarhætti, félagslegar aðstæður, fjölskylduhagi, atvinnu, ásamt 

nákvæmri tilgreiningu á því hver sá er sem upplýsingarnar eru um. Af slíkum upplýsingum 

mætti ráða atriði um arfgenga eiginleika föður R sem einnig gætu átt við hana. Talið var að 

upplýsingar af þessu tagi gætu varðað einhver brýnustu einkamálefni manna. Ótvírætt var 

talið að 1. mgr. 71. gr. um friðhelgi einkalífs tæki til upplýsinga af þessu tagi. Jafnframt kom 

fram að til að tryggja friðhelgina yrði löggjafinn að gæta að því að lög leiði ekki af sér hættu á 

að upplýsingar um einkahagi manna komist í annarra manna hendur sem ekki eiga réttmætt 

tilkall til þeirra, hvort sem ríkisvald eða einstaklingur á í hlut. Einnig taldi dómstóllinn að gæta 

þyrfti að meginreglum íslenskra laga um þagnavernd einkalífs og því yrði að viðurkenna rétt R. 

Því voru dómkröfur R teknar til greina. 

Ekki má birta upplýsingar er varða 71. gr. stjórnarskrárinnar opinberlega. Í Hrd. 

252/1998125 var I sakfelldur fyrir hlutdeild í broti er varðaði 230. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940 með því að hafa í samstarfi við lækninn E skráð og birt sögu opinberlega í bók af 

sjúkrasögu, sjúkdómum og öðrum einkamálefnum fyrrverandi sjúklings E. Dómstóllinn taldi 

vernd persónuupplýsinga á borð við heilsufarsupplýsingar vera nauðsynlega til að menn gætu 

fengið notið réttinda sem varin eru með 71. gr. stjórnarskrárinnar og alþjóðlegra 

mannréttindasáttmála. Einnig var bent á þá ríku trúnaðar- og þagnarskyldu sem hvílir á 

heilbrigðisstarfsmönnum. Dómurinn taldi í málinu ekki vera neina hagsmuni í húfi sem gætu 

réttlætt að gengið hafði verið svo harkalega á friðhelgi einkalífs með því að birta frásögnina. 

Um varðveislu lífsýna var fjallað í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu í máli S og Marper gegn 

Bretlandi126 þar sem S og M voru breskir ríkisborgarar. Bresk yfirvöld geymdu lífsýni og 

                                                      
125 Ákæruvaldið g. Ingólfi Erni Margeirssyni, Hrd. 25. febrúar 1999 í máli nr. 252/1998. 
126 S. and Marper g. The United Kingdom App no 30562/04 og 30566/04 (ECtHR, 4. desember 2008). 
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fingraför þeirra eftir að refsimáli lauk gegn þeim. Eftir að málum þeirra lauk óskuðu þeir eftir 

því að gögnum með lífsýnum úr þeim yrði eytt en ekki var fallist á það og upplýsingarnar voru 

geymdar. Fóru þeir með málið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu og laut kæran að því að 

brotið hafi verið gegn 8. og 14. gr. MSE. Dómstóllinn benti á að mjög viðkvæmar upplýsingar 

myndu felst í geymslu lífsýna, svo sem heilsufarsupplýsingar og upplýsingar um erfðamengi 

þeirra. Telja yrði að geymsla lífsýna væri afskipti af friðhelgi einkalífs þeirra og því brot gegn 8. 

gr. MSE. 

7.2.2   Ný persónuverndarlöggjöf 

Eins og fram hefur komið skrifuðu forsetar Evrópuþingsins og ráðsins undir nýja evrópska 

persónuverndarlöggjöf hinn 27. apríl 2016 sem kom til framkvæmda í Evrópu hinn 25. maí 

2018. Þessi nýja löggjöf var hluti af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og þar af 

leiðandi var Ísland skuldbundið til þess að innleiða hina nýju löggjöf í íslenskan rétt. Um er að 

ræða reglugerð Evrópusambandsins 2016/679 sem kölluð er GDPR eða 

persónuverndarlöggjöfin sem lögfest hefur verið hér á landi með lögum um persónuvernd og 

vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018.  

Í 2. tl. 3. gr. laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga er hugtakið 

persónuupplýsingar skilgreint á eftirfarandi hátt: 

2. Persónuupplýsingar: Upplýsingar um persónugreindan eða 
persónugreinanlegan einstakling („skráðan einstakling“); einstaklingur telst 
persónugreinanlegur ef unnt er að persónugreina hann, beint eða óbeint, svo sem 
með tilvísun í auðkenni eins og nafn, kennitölu, staðsetningargögn, netauðkenni 
eða einn eða fleiri þætti sem einkenna hann í líkamlegu, lífeðlisfræðilegu, 
erfðafræðilegu, andlegu, efnalegu, menningarlegu eða félagslegu tilliti.  

Í b-lið 3. tl. sömu lagagreinar eru heilsufarsupplýsingar útskýrðar svo:  

b. Heilsufarsupplýsingar, þ.e. persónuupplýsingar sem varða líkamlegt eða andlegt 
heilbrigði einstaklings, þ.m.t. heilbrigðisþjónustu sem hann hefur fengið, og 
upplýsingar um lyfja-, áfengis- og vímuefnanotkun.  

Og erfðafræðilegar upplýsingar eru skilgreindar í d-lið 3. tl. 3. gr. laganna: 

d. Erfðafræðilegar upplýsingar, þ.e. persónuupplýsingar sem varða arfgenga eða 
áunna erfðaeiginleika einstaklings sem gefa einkvæmar upplýsingar um 
lífeðlisfræði eða heilbrigði einstaklingsins og fást einkum með greiningu á 
líffræðilegu sýni frá viðkomandi einstaklingi.  
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B og d-liður 3. tl. 3. gr. flokkast undir viðkvæmar persónuupplýsingar, sem og aðrir töluliðir 3. 

mgr.  

Í fylgiskjali reglugerðarinnar kemur fram í 34. gr. hvernig skilgreina eigi erfðafræðilegar 

upplýsingar en lagt er upp með að það séu persónuupplýsingar sem eiga við um arfgenga eða 

áunna erfðaeiginleika einstaklinga, sem fást með líffræðilegu sýni frá viðkomandi, sér í lagi 

greiningu á litningum, deoxýríbósakjarnsýru (DNA), ríbósakjarnsýru (RNA) eða með annars 

konar greiningu sem gefur jafngildar upplýsingar. Allar upplýsingar sem tengjast heilsufari 

einstaklinga falla undir persónuupplýsingar, skv. 35. gr. fylgiskjalsins. Á þetta við um bæði 

andlegt og líkamlegt heilsufar einstaklinga í fortíð, nútíð og þátíð. Þetta gildir um rannsóknir á 

líkamshluta eða líkamsefni og falla erfðafræðilegar rannsóknir og líffræðileg sýni þar undir, 

sem og upplýsingar um sjúkdóm, hættu á sjúkdómi og heilsufarssögu. Þetta gildir án tillits til 

uppruna, það er það skiptir ekki máli hvaðan upplýsingarnar koma. Það er fleira sem á þarna 

undir en þykir ekki tilefni til þess að fara í hér samhengisins vegna. Í 32. gr. fylgiskjalsins er 

fjallað um samþykki. Fyrir verður að liggja afmörkuð, óþvinguð, ótvíræð og upplýst 

viljayfirlýsing um samþykki vinnslu persónuupplýsinga sem varða einstaklinginn sjálfan. Í 33. 

gr. er svo farið yfir vinnslu persónuupplýsinga vegna vísindarannsókna. Fram kemur að þeir 

einstaklingar sem skrá sig til þátttöku í vísindarannsóknum ættu að fá tækifæri til að veita 

samþykki sitt eingöngu á afmörkuðum þáttum rannsókna eða fyrir hluta rannsóknar, eftir því 

sem tilætlaður tilgangur leyfir. Svo kemur fram í 53. gr. fylgiskjalsins heimild til handa 

aðildarríkjunum að viðhalda eða setja frekari skilyrði, þar á meðal takmarkanir, vegna vinnslu 

á erfðafræðilegum upplýsingum, heilsufarsupplýsingum eða lífkennaupplýsingum. Þessir 

flokkar falla undir sérstaka flokka persónuupplýsinga sem njóta aukinnar verndar. Með þessu 

er verið að vernda grundavallarréttindi og persónuupplýsingar einstaklinga. Óheimilt er að 

vinna erfðafræðilegar upplýsingar, heilsufarsupplýsingar eða lífkennaupplýsingar í því skyni að 

persónugreina einstakling. Erfðaeiginleikar eða heilsuhagur einstaklinga eiga ekki að hafa áhrif 

á réttaráhrif gagnvart einstaklingum, sbr. 71. gr. fylgiskjalsins. Einstaklingur á ekki að þurfa að 

lenda í því að slíkar upplýsingar um erfðir eða heilsufar viðkomandi verði metnar út frá 

gagnavinnslu. Viðkomandi einstaklingur getur þá verið útilokaður frá ýmsum viðskiptum eða 

tækifærum.  
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7.2.3   Vinnsla persónuupplýsinga og samþykki 

Hér verður farið nánar í vinnslu persónuupplýsinga þar sem það skiptir miklu máli til að skýra 

viðfangsefnið. Vinnsla persónuupplýsinga er heimil þegar hinn skráði hefur gefið samþykki 

fyrir persónuupplýsingum um sig vegna ákveðins eða ákveðinna markmiða, sbr. 1. tl. 9. gr. pvl. 

Afdrifalaust samþykki er mikilvægt. Ábyrgðaraðili verður að geta sýnt fram á að sá 

einstaklingur sem er skráður hafi gefið samþykki sitt fyrir vinnslu persónuupplýsinganna sem 

um ræðir, sbr. 11. gr. pvl. Samþykkið verður að uppfylla kröfur 10. gr. pvl. og ekki er nægjanlegt 

að veita eingöngu andmælarétt, sbr. úrskurð Persónuverndar í máli nr. 2007/408127 þar sem 

miðlun upplýsinga um sjúklinga frá Sjúkrahúsinu á Akureyri til Capacent Gallup var talin 

óheimil. M hafði legið á Sjúkrahúsinu á Akureyri og eftir að hann útskrifaðist þaðan fékk hann 

bréf frá sjúkrahúsinu varðandi könnun á þjónustu við sjúklinga. Fram kom að Capacent Gallup 

myndi hafa samband við hann símleiðis vegna könnunarinnar en ef hann hefði ekki áhuga á að 

fyrirtækið myndi hafa samband við sig, þyrfti hann að hafa samband við læknaritara á 

sjúkrahúsinu. Niðurstaðan var sú að ekki væri litið svo á að einstaklingur hafi samþykkt miðlun 

viðkvæmra upplýsinga með því að andmæla ekki. Ríkar kröfur eru gerðar til skýrleika 

samþykkis. 

Vinnsla viðkvæmra persónuupplýsinga skv. 11. gr. pvl. er óheimil nema eitthvert af 

skilyrðum 9. gr. um almennar reglur fyrir vinnslu persónuupplýsinga séu uppfyllt og þá sér í 

lagi skilyrðin um afdráttarlaust samþykki, vinnsla er liður í lögmætri starfsemi hjá 

góðgerðarstofnunum eða þegar hinn skráði hefur sjálfur gert upplýsingar opinberar. Vinnsla 

viðkvæmra persónuupplýsinga getur verið nauðsynleg af mörgum ástæðum og eru tilvikin upp 

talin í 1.-11. tl. 1. mgr. 11. gr. pvl. Töluliðir 8, 10 og 11 eiga við um erfðafræðilegar og 

heilsufarsupplýsingar einstaklinga. Í 8. tl. kemur fram að vinnsla upplýsinganna verði að vera 

nauðsynleg meðal annars til þess að hægt sé að fyrirbyggja sjúkdóma, vegna 

atvinnusjúkdómalækninga eða til að greina sjúkdóma enda sé vinnslan framkvæmd af 

starfsmanni sem starfar á sviði slíkrar þjónustu og er jafnframt bundinn þagnarskyldu. 10. og 

11. tl. tekur til vinnslu sem nauðsynleg er vegna rannsókna á sviði vísinda og skjalavistunar í 

þágu almennannahagsmuna og ítrekuð er þagnarskylda til að vernda grundvallarréttindi og 

hagsmuni hins skráða.  

                                                      
127 Úrskurður Persónuverndar 19. maí 2008 í máli nr. 2007/408. 
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Persónuvernd veitti Læknafélagi Íslands leiðbeinandi svar þann 30. mars 2012 um 

heimildir lýtalækna til að miðla upplýsingum um allar konur sem höfðu fengið brjóstafyllingar 

á árinu 2000 þangað til beiðnin var sett fram. Persónuvernd benti á að samkvæmt þeirri ríku 

þagnarskyldu sem hvíli á læknum, þurfi skýra heimild til að létta þagnarskyldunni, svo sem 

samþykki sjúklings eða lagaheimild að uppfylltum skilyrðum 71. gr. stjórnarskrárinnar. Taldi 

Persónuvernd ekki heimilt að miðla persónuupplýsingunum til landlæknis.128 

Ef ágreiningur er um hvort persónuupplýsingar flokkist sem almennar eða viðkvæmar 

kemur það í hlut Persónuverndar að skera úr um það, sbr. 2. mgr. 11. gr. pvl. 

Í ákvörðun Persónuverndar í máli nr. 2012/1404129 hafði Persónuvernd borist umsókn 

frá Íslenskri erfðagreiningu ehf., Landspítalanum og fleiri aðilum þar sem óskað var eftir leyfi 

til vinnslu persónuupplýsinga vegna verkefnis sem snéri að undirbúningi að notkun 

raðgreiningarupplýsinga í heilbrigðisþjónustu Landspítalans sem átti að vera 

einstaklingsmiðuð. Til stóð að miðla upplýsingum um alla þá sem fengið höfðu þjónustu hjá 

Landspítalanum undanfarin fimm ár og samkeyra þær við upplýsingar Íslenskrar 

erfðagreiningar, þar á meðal erfðaupplýsingar. Ekki var gert ráð fyrir að afla samþykkis hjá 

einstaklingunum sem upplýsingarnar áttu við. Persónuvernd komst að þeirri niðurstöðu að um 

væri að ræða vinnslu persónuupplýsinga og þar sem þær taka til heilsu þeirra einstaklinga sem 

leitað höfðu til Landspítalans fimm árum áður, flokkast þær sem viðkvæmar 

persónuupplýsingar. Heimilt er að vinna með viðkvæmar persónuupplýsingar en samþykki 

hins skráða verður að vera til staðar. Vinnsla á upplýsingum er því aðeins heimil að því leyti 

sem hún varðar þær upplýsingar sem samþykkið heimilar söfnun á. Niðurstaðan var því sú að 

notkun upplýsinganna sem ráðgert var að nýta gætu ekki fallið undir umboð til 

upplýsingaöflunar sem fyrirliggjandi samningsyfirlýsingar veittu og að notkun upplýsinganna 

fyrir aðrar rannsóknir brytu í bága við samþykkið sem var til staðar og gæti það þar af leiðandi 

ekki löghelgað þá vinnslu persónuupplýsinga sem óskað var eftir. Því var aðilunum synjað um 

útgáfu leyfisins. 

Í 1. mgr. 8. gr. pvl. birtast grundvallarkröfur um það hvernig megi vinna 

persónuupplýsingar, til dæmis hversu mikið af upplýsingum megi vinna, hversu lengi og í 

                                                      
128 „Heimild lýtalækna til miðla upplýsingum um allar konur sem fengið hafa brjóstafyllingar, óháð tegund 
fyllinga“ (Persónuvernd) <https://www.personuvernd.is/adrar-urlausnir/ymis-bref/nr/1446> skoðað 16. maí 
2019. 
129 Ákvörðun Persónuverndar 28. maí 2013 í máli nr. 2012/1404. 
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hvaða tilgangi. Þetta eru matskenndar reglur sem geta skarast á. Helstu meginreglurnar eru 

sanngirnisreglan, tilgangsreglan, meðalhófsreglan, áreiðanleikareglan, 

persónugreiningarreglan, öryggisreglan og ábyrgðarreglan. Vinnsla persónuupplýsinga er 

óheimil sé markmið hennar ósamrýmanlegt hinum upphaflega tilgangi, sbr. tilgangsregluna í 

2. tl. 1. mgr. 8. gr. pvl.   

Vísað er til úrskurða Persónuverndar sem komu til fyrir tilkomu nýju 

persónuverndarlöggjafarinnar en ætla má að þau sjónarmið sem þar eru reifuð standi enn þar 

sem nýja löggjöfin hefur aðallega hert reglurnar. 

7.3   Siðferðissjónarmið 

Ekki verður hjá því komist að nefna siðferði með tilliti til viðfangsefnisins. Almenn þróun 

siðferðisviðhorfa í samfélaginu getur leitt til setningar nýmæla eða breytinga á lögum meðal 

annars vegna réttarpólitískrar og siðferðislegra forsendna. 

Alla tíð hefur maðurinn verið félagsvera. Sumir heimspekingar hafa talið að það sé 

lykillinn af réttum skilningi á siðferði, það er að siðferði verði til þegar fólk hefur komið sér 

saman um þær reglur sem nauðsynlegar eru svo það geti lifað saman í samfélagi.130 Því má 

segja að siðferði sé safn af viðhorfum, reglum og viðmiðum sem til eru í samfélögum manna 

og móta hvað er rétt og rangt fyrir einstaklinga eða hópa fólks. Siðfræði er fræðigreinin sem 

rannsakar siðferðið til að finna og greina þær reglur sem segja til um hvað sé rétt og rangt á 

hverjum tíma, við ákveðnar aðstæður. Ætlast er til þess að lög afstýri hættum eða ráði til lykta 

vandamál. Lögin standa og falla með því hvernig þau eiga við í tímans rás, hvernig þau fara 

saman við réttarvitund almennings og eru byggð á siðfræðilegum undirstöðum sem 

viðurkenndar eru.131 

Fram kemur í 2. mgr. 4. gr. laga um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði að framkvæmd 

og skipulag vísindarannsókna á heilbrigðissviði skuli vera þannig háttað að vísindaleg og 

siðfræðileg sjónarmið séu í heiðri höfð og að persónuverndar verði gætt. Við slíka lagasetningu 

verður að vanda til verka og hafa faglega framkvæmd að leiðarljósi. Í 9. gr. laganna er fjallað 

um vísindasiðanefnd. Ráðherra skipar sjö manna vísindasiðaefnd til fjögurra ára í senn, þar á 

meðal einn eftir tilnefningu Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands og verður sérþekking 

nefndarinnar að grundvallast á  siðfræði, aðferðafræði heilbrigðisvísinda, persónuverndar og 

                                                      
130 James Rachels, Stefnur og straumar í siðfræði (Siðfræðistofnun - Háskólaútgáfan 1997) 184. 
131 Arnar Þór Jónsson, Lög og samfélag (Háskólinn í Reykjavík og Háskólaútgáfan 2016) 36. 
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lögfræði. Hlutverk vísindasiðanefndar er meðal annars að meta vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði og gæta að því að þær samræmist siðfræðilegum sjónarmiðum, sbr. 10. gr. 

laganna. Ekki er leyfilegt að hefja vísindarannsókn nema til staðar sé leyfi frá vísindasiðanefnd 

eða siðanefnd heilbrigðisrannsókna en áður en leyfi er veitt meta nefndirnar 

rannsóknaráætlun með tilliti til vísindalegra sjónarmiða, siðfræði og mannréttinda, sbr. 12. gr. 

laganna. Sjá má að siðfræðileg sjónarmið tengjast vísindarannsóknum óhjákvæmilega enda er 

um að ræða rannsóknir á mönnum og lífsýnum úr mönnum, hvort sem um er að ræða lífsýni 

úr lifandi mönnum eða látnum. Gæta verður að mannlegri reisn við framkvæmd slíkrar 

rannsóknar. Þau lög sem gilda hér á landi um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði staðfesta 

mikilvægar alþjóðlegar reglur sem fjalla um siðferði rannsókna. 

7.4   Kostir og gallar 

Færa má rök fyrir því að miðlun upplýsinga til handa einstaklingum sem hafa stökkbreytingu í 

öðru hvoru BRCA geninu hafi bæði kosti og galla. Ákvörðun um að gangast undir 

erfðarannsókn getur verið erfið en það er alltaf valfrjálst. Ekki er hægt að neyða neinn til þess 

að gangast undir slíka rannsókn. Því er mikilvægt að áður en slík ákvörðun er tekin kynni fólk 

sér hvaða kosti og galla rannsóknin getur haft í för með sér og jafnframt að það viti út í hvað 

það er að fara, með því að vera upplýst um erfðarannsóknina og erfðasjúkdóminn, til þess að 

vera í stakk búinn til að taka meðvitaða ákvörðun og vera búinn undir það að fá slæmar fréttir.  

Kostirnir eru þeir að tæknin er orðin það góð að unnt er að gangast undir einfalda 

erfðarannsókn sem getur gefið nákvæmar upplýsingar um það hvort aðili sé með BRCA 

stökkbreytinguna í BRCA1 eða BRCA2 geni eða ekki. Í raun er það ein blóðprufa sem þarf til, 

svo auðvelt er það. Sumir kjósa að fá slíkar upplýsingar þótt það þýði að þeir einstaklingar séu 

í aukinni áhættu á að fá krabbamein. Ef svo kemur á daginn að einstaklingur greinist með 

stökkbreytinguna er hægt að gera viðeigandi ráðstafanir. Aðilinn getur kosið að halda áfram 

að lifa lífi sínu á sama hátt og hann hefur gert og aðhafast ekkert. Einnig er sá valmöguleiki 

fyrir hendi að vera undir auknu eftirliti, þar sem hægt er að grípa fyrr inn í en ella ef svo verður 

að krabbamein myndast eða að fara í fyrirbyggjandi aðgerð. Ef konur á barneignaaldri bera 

stökkbreytinguna og eru meðvitaðar um það geta þær gert ráðstafanir varðandi barneignir. 

Annað hvort geta þær farið að huga að barneignum eða skoðað þann möguleika að frysta egg 

til þess að hafa möguleikann á barneignum til staðar seinna meir, ef eitthvað skyldi koma upp 

á. Gallarnir eru þeir að fólk tekur svona upplýsingum mismunandi. Sumir eiga auðvelt með að 
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taka slæmum fréttum en aðrir ekki. Enda er gott að vera undir það búinn að fá slæmar fréttir, 

ef tekin er ákvörðun um að gangast undir erfðarannsókn. En það hlýtur þó að vera léttir fyrir 

þá einstaklinga sem gangast undir erfðarannsóknina og fá þá niðurstöðu að þeir beri 

stökkbreytinguna ekki. Svo verður auðvitað að virða friðhelgi einkalífs og réttinn til þess að 

vilja ekki fá að vita. Það verður hver og einn að gera það upp við sig hvort hann hafi áhuga á 

að fá þessar upplýsingar í hendurnar eða ekki. Og veita verður öllum svigrúm til þess að taka 

meðvitaða ákvörðun um það hvort viljinn sé fyrir upplýsingunum. Hafa má í huga að þetta er 

ekki tæmandi listi, einungis vangaveltur. 

 

8   Tengsl vátrygginga við erfðasjúkdóma  

Tryggingafélög geta haft viðskiptalega hagsmuni af heilsufarslegum og/eða erfðafræðilegum 

upplýsingum einstaklinga. Ef tryggingafélög hafa aðgang að heilsufarsupplýsingum 

einstaklinga getur komið upp sú staða að þeir einstaklingar sem bera stökkbreytingu í BRCA 

geni132 verði útilokaðir frá ákveðnum viðskiptum. Því geta verið mikilvæg réttindi í húfi fyrir 

einstaklinga sem bera stökkbreytinguna, ef ekkert tryggingafélag hefur áhuga á að fá þennan 

hóp í ákveðin viðskipti. Eftirfarandi umfjöllun er ætlað að kynna vátryggingar, þætti tiltekinna 

vátryggingarsamninga, álitaefni sem tengjast miðlun erfðaupplýsinga og réttarsambandið á 

milli vátryggingartaka og vátryggjanda. Fjallað verður um hverjar skyldur hvors aðila um sig 

eru til að veita upplýsingar jafnskjótt og vátryggingarsamningur er gerður sem skipta máli um 

réttindi þeirra og skyldur samkvæmt samningnum og túlkun samninga. 

8.1   Vátryggingar 

Lög um vátryggingastarfsemi nr. 100/2016 gilda um starfsemi og félög á sviði skaðatrygginga, 

líftrygginga og endurtrygginga. Markmið laganna kemur fram í 1. gr. og er það að gæta að 

hagsmunum vátryggingartaka og vátryggðra sem og að stuðla að stöðugleika á 

fjármálamarkaði. Í 9. gr. laganna kemur fram að vátryggingastarfsemi skuli rekin í samræmi 

við góða viðskiptahætti og venjur í viðskiptum með vátryggingar þar sem hagur vátryggðra og 

vátryggingartaka er hafður að leiðarljósi.   

Í íslenskum lögum er ekki að finna almenna skilgreiningu á hugtakinu vátrygging enda er 

hugtakið afstætt og hefur ekki sömu þýðingu í öllum samböndum. Fræðimenn hafa leitast við 

                                                      
132 Þetta á jafnframt við um allar þær heilsufarsupplýsingar sem finna má í gagnagrunnum. 
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að skilgreina hugtakið og hefur verið stuðst við mismunandi skilgreiningar en Arnljótur 

Björnsson þýddi skilgreiningu Frakkans Hémard, sem talin er betri en flestar aðrar, á 

eftirfarandi hátt: 

Vátrygging er það, að einn aðili, vátryggingartakinn, fær gegn gjaldi, iðgjaldinu, 
loforð um að annar aðili, vátryggjandinn, greiði vátryggingartakanum sjálfum eða 
þriðja manni bætur, ef tiltekin áhætta verður virk, enda taki vátryggjandinn að sér 
fleiri áhættur og jafni þeim niður eftir lögmálum tölfræðinnar.133 

Í þessari skilgreiningu má sjá að réttarsamband vátrygginga felst í því að vátryggingartakinn 

greiði vátryggingafélaginu iðgjald gegn því að sá fyrrnefndi fái bætur frá þeim síðarnefnda ef 

ákveðin áhætta verður virk eða með öðrum orðum ef vátryggingaratburður verður. Áhættan 

á ákveðnu tjóni hjá vátryggingartaka færist því yfir á vátryggingafélagið gegn greiðslu iðgjalda. 

Félagið verður einnig að taka að sér fleiri áhættur sem eru svipaðar eða þær sömu og jafna 

þeim niður eftir tölfræðilögmálum.134 Megineinkenni vátrygginga er því það að þeirri áhættu 

sem vátryggðir búa við er dreift milli fleiri aðila hjá vátryggingafélaginu, sem allir búa við sömu 

eða sams konar áhættu. Vátryggingin gengur út á að flytja fjárhagslegu áhættuna frá 

vátryggingartaka yfir á vátryggingafélagið og frá félaginu á allan hópinn sem takur sömu 

vátryggingu. Allir vátryggðir greiða iðgjald til að greiða fyrir tjón sumra fyrir tilstilli 

vátryggingafélagsins. En vátryggingar skipta miklu máli samt sem áður þar sem þær skapa 

fjárhagslegt öryggi, jafnvægi og bæði einstaklingar og fyrirtæki geta haft stjórn á útgjöldum 

sínum í tengslum við stór tjón ef þeir eru vátryggðir. Iðgjöldunum er safnað saman í sjóð sem 

er notaður til að bæta tjón þeirra sem lenda í því að áhættan verður virk í hinu vátryggða.  

8.2   Vártyggingarsamningar 

Í dag gilda á Íslandi lög um vátryggingarsamniga nr. 30/2004. Fyrri löggjöf var byggð á 

samnorrænu starfi og höfðu þágildandi lög nr. 20/1954 um vátryggingarsamninga verið í gildi 

nær óbreytt þangað til þau voru felld úr gildi með gildandi lögum.  

Vátryggingarsamningar er tiltekin tegund samninga sem gerðir eru á milli 

vátryggingartaka og vátryggjanda. Um vátryggingarsamninga gilda lög um 

vátryggingarsamninga nr. 30/2004135 og þar er að finna almennar reglur um tiltekna þætti 

                                                      
133 Arnljótur Björnsson, „Um vátryggingar“ (1971) 24 Úlfljótur - tímarit laganema 191, 194–195. 
134 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson, Bótaréttur II: vátryggingaréttur og bótareglur félagsmálaréttar 
(Bókaútgáfan CODEX 2015) 32. 
135 Hér eftir skammstafað vsl. 
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vátryggingarsamninga. Lögin eru alla jafna ófrávíkjanleg. Ákvæðin snúast um réttindi og 

skyldur aðila við stofnun og framkvæmd vátryggingarsamninga en ekki um efnisatriði. 

Lögunum er skipt í tvo hluta, þ.e. I. hluta er snýr að skaðatryggingum og II. hluta er fjallar um 

persónutryggingar. Í 2. mgr. 1. gr. vsl. kemur fram að með skaðatryggingu sé átt við 

vátryggingu gegn tjóni eða þegar hlutur skemmist, réttindi eða aðrir hagsmunir, 

ábyrgðartrygging eða annar kostnaður og annarri vátryggingu sem ekki er persónutrygging. 

Dæmi um skaðatryggingar eru fasteignatryggingar og ábyrgðartryggingar og því verður ekki 

farið nánar út í slíka umfjöllun hér. Samkvæmt 2. mgr. 61. gr. vsl. er með persónutryggingum 

átt við líftryggingu, slysatryggingu og sjúkratryggingu. Þessum vátryggingum er ætlað að 

vernda líf og heilbrigði vátryggingartaka og er áhættan bundin við persónu og líkama 

vátryggðs. Dæmi um persónutryggingar eru sjúkdómatryggingar og afkomutryggingar. Undir 

líftryggingar falla einnig heilsutryggingar sem eru án uppsagnarréttar nema annað sé tekið 

fram, sbr. 3. mgr. 61. gr. vsl. Persónutryggingar eru ekki metnar eftir almennum fjárhagslegum 

viðmiðum. Vátryggingafélagið og vátryggingartaki semja fyrirfram um það, með samningi sín 

á milli, hvernig meta eigi tjón það sem verður, ef svo atvikast. Í samningi vegna 

persónutrygginga er sérstaklega tiltekið hversu háar bæturnar eiga að vera sem 

tryggingafélagið greiðir ef þannig fer að hinn vátryggði lætur lífið eða verður fyrir tjóni svo 

viðkomandi sé metinn með varanlega örorku vegna slyss eða sjúkdóms. Að sama skapi er 

samið um fjárhæð bóta fyrir það tímabil sem vátryggður forfallast frá starfi af sömu 

ástæðum.136 Í 63. gr. vsl. kemur fram að reglurnar í II. hluta laganna séu ófrávíkjanlegar, þ.e. 

um persónutryggingar. Það þýðir að ekki má víkja frá reglunum með samningi sem leiðir til 

lakari stöðu þess sem kann að eiga kröfu á hendur vátryggingafélagi með 

vátryggingarsamningi. Engar undanþágur eru gerðar á þessu.  

Helstu aðilar vátryggingarsamnings eru vátryggingafélag, vátryggingartaki og vátryggður 

en munur er á vátryggðum eftir því hvort skaða- eða persónutryggingar eiga undir. Í 

skaðatryggingum er vátryggður skilgreindur sem sá aðili er nýtur verndar vátryggingar á 

skaðabótaskyldri háttsemi sinni og sá er á rétt á því að krefjast bóta samkvæmt 

vátryggingarsamningi, sbr. c-lið 1. mgr. 2. gr. vsl. Í persónutryggingum er skilgreiningin á 

vátryggðum sú að hinn vátryggði sé sá sem lífs og heilsu vátrygging nær til, sbr. c-liður 61. gr. 

vsl. Þessir aðilar eru jafnframt tjónþoli í ábyrgðartryggingum og rétthafi bóta. Í flestum tilvikum 

                                                      
136 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 134) 38. 



62 

 

er vátryggingartakinn einnig sá sem er vátryggður og hefur hag af vátryggingunni og greiðslu 

bóta úr henni. Í persónutryggingum getur vátryggingunni verið háttað á þann veg að 

vátryggingartaki sé einn aðili en að makinn eða barn þeirra sé sá aðili sem vátryggður er. Þá er 

um að ræða réttarsamband þriggja eða fjögurra aðila.137  

8.2.1   Stofnun vátryggingarsamnings sem er persónutrygging 

Þeir aðilar sem sjá um sölustarfsemi vegna vátrygginga geta verið starfsmenn 

vátryggingafélaga, vátryggingamiðlarar, vátryggingaumboðsmenn og vátryggingasölumenn 

sem eru í föstu starfi hjá einu af framangreindu. Þessir sölumenn starfa á grundvelli laga um 

miðlun vátrygginga nr. 32/2005. Í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2007138 

kemur fram að það sé talið mikilvægt að samskonar reglur gildi um starfsemi 

vátryggingasölumanna sama á hvaða vegum þeir starfa. Gert er ráð fyrir því að allir söluaðilar 

vátrygginga veiti væntanlegum vátryggingartökum skriflegar uppýsingar um bæði þarfir og 

kröfur hans og einnig rökstuðning um ráðleggingar söluaðilans með tilliti til þarfagreiningar 

sem lög um vátryggingarsamninga kveða á um. Gera verður nánar grein fyrir hvað felst í þessu. 

Með upplýsingaskyldu vátryggingafélags er markmiðið að styrkja réttarstöðu neytenda.  

Áður en gengið er frá vátryggingarsamningi verða samskipti milli væntanlegs 

vátryggingartaka og vátryggingafélags og er samningurinn á milli þessara aðila, sbr. a- og b-lið 

1. mgr. 2. gr. og a- og b-lið 62. gr. vsl. Í persónutryggingum, skv. b-lið 62. gr. vsl., er þó bætt við 

að vátryggingartaki sé einnig sá sem hlýtur eignarrétt að vátryggingunni. Samkvæmt 106. gr. 

vsl. þýðir það að gengið sé út frá því að heimilt sé að framselja réttindi sem fylgja 

vátryggingarsamningi um persónutryggingu ef ekki er samið á annan veg. Framsalshafi verður 

þá vátryggingartaki í skilningi 106. gr. vsl.139  

Lög um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936, aðrar reglur 

samningaréttar og kröfuréttar eiga við um vátryggingarsamninga, þ.e. um stofnun þeirra, 

framkvæmd og slit, nema kveðið sé á um annað í öðrum lögum eða samningum.  

Almennt er aðild að vátryggingarsamningi nokkuð einföld en þó geta komið upp tilvik 

þar sem það er ekki raunin. Sú undantekning á við undir þeim kringumstæðum þegar 

                                                      
137 sama heimild 112–113. 
138 Fjármálaeftirlitið, „Leiðbeinandi tilmæli um starfshætti vátryggingasölumanna vátryggingamiðlara, 
vátryggingaumboðsmanna og vátryggingafélaga nr. 3/2007“ (Fjármálaeftirlitið 21. maí 2007) 2–3 
<https://www.fme.is/media/leidbeinandi_tilmaeli/Leidbeinandi_tilmaeli_2007_3.pdf> skoðað 21. mars 2019. 
139 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 - 204. mál. 
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væntanlegur vátryggingartaki hyggst freista þess að vátryggja áhættur sem eru stórar og 

miklar. Vátryggingartaki verður að geta tekið upplýsta ákvörðun um töku vátryggingar gegn 

þeirri eða þeim áhættum sem hann hyggst losna undan að taka á sig sjálfur og semja um 

vátryggingarfjárhæð sem sniðin er að þörfum hans.  

Eitt af aðal einkennum vátryggingarsamninga er varanlega réttarsambandið sem stofnað 

er til á grundvelli persónutrygginga, þá sér í lagi vegna líftrygginga. Við töku vátryggingar kaupir 

vátryggingartaki vátryggingu af vátryggingafélagi. Helsta skylda vátryggingartaka er að greiða 

iðgjald. Þegar vátryggingarsamningur hefur tekið gildi og vátryggingafélag hefur sinnt 

lögmætri upplýsingaskyldu sinni, eins og nánar verður farið í, eru skyldur félagsins óvirkar 

þangað til að vátryggingaratburður á sér stað. Helsta skylda vátryggingafélagsins er að greiða 

vátryggingarbætur ef og þegar vátryggingaratburður á sér stað.  

Upplýsingaskylda aðila vátryggingarsamnings er talin vera svokölluð aukaskylda þeirra. 

Vanræksla á upplýsingaskyldu getur þó haft alvarlegar afleiðingar og verður því næst að gera 

grein fyrir uppýsingaskyldu annars vegar vátryggingafélags og hins vegar sömu skyldu 

vátryggingartaka og vátryggðs.  

8.2.2   Upplýsingaskylda vátryggingarfélags 

Verður nú vikið að upplýsingaskyldu vátryggingafélags vegna persónutrygginga. 

Vátryggingafélagið hefur í flestum tilvikum fjárhagslega yfirburði gagnvart vátryggingartaka. 

Enn fremur hefur félagið nokkurn veginn alltaf yfirburði gagnvart vátryggingartaka þegar 

kemur að skilmálum vátryggingarinnar sem um ræðir, þar sem félagið sér um að semja 

skilmálana. Sérfræðingar á vegum félaganna sjá um að móta vátryggingar og meta þarfir 

vátryggingartakans með tilliti til þess hvernig best sé að mæta þeim þörfum. Þetta ójafnvægi 

á milli vátryggingafélags og væntanlegs vátryggingartaka er til þess fallið að gerðar eru 

sérstakar kröfur til félagsins um hvernig það veitir upplýsingar til handa vátryggingartaka svo 

að viðkomandi geti tekið upplýsta ákvörðun um það hvort hann hafi áhuga á að taka 

vátryggingu, gegn hvaða áhættum vátryggingin á að vernda hann og um fjárhæð 

vátryggingarbóta.140 Upplýsingaskylda félagsins er almennt víðtækari í persónutryggingum en 

skaðatryggingum. Rökin fyrir því eru þau að persónutryggingar eru í flestum tilvikum gerðar til 

                                                      
140 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 134) 117. 
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lengri tíma og í meiri hluta tilvika eru neytendatryggingar þar sem vátryggingin nær til 

líkamshluta og lífs vátryggingartaka.141 

Á grundvelli laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004, laga um fjarsölu á 

fjármálaþjónustu nr. 33/2005 og laga um miðlun vátrygginga nr. 32/2005, er 

vátryggingarfélagi skylt að veita vátryggingartaka upplýsingar. Upplýsingarnar snúa að sjálfu 

félaginu eða þeim sem starfar í þágu þess annars vegar og vátryggingarsamningnum og efni 

hans hins vegar. Upplýsingaskylda félagsins verður því virk fyrir og við gerð samnings og einnig 

þegar hann er endurnýjaður.142 

Við töku vátryggingar er félaginu skylt að veita væntanlegum vátryggingartaka 

einstaklingsbundna ráðgjöf varðandi hvernig þörfum hans verði mætt með vátryggingunni, 

sbr. 64. gr. vsl. Félagið verður að veita upplýsingar um atriði eins og gildistíma, iðgjöld, skilmála 

og um takmarkanir á gildissviði vátrygginga. Félagið verður að meta vátryggingarþörf 

vátryggingartaka miðað við aðstæður hvers og eins. Einnig verður félagið að hafa frumkvæði 

að því að óska eftir upplýsingum frá vátryggingartaka, þar sem upplýsingarnar eru 

nauðsynlegar til þess að félagið geti sinnt þeirri skyldu sinni að veita einstaklingsbundna 

ráðgjöf  í samræmi við þarfir vátryggingartaka. Hagsmunir vátryggingartaka eiga að stjórna 

öflun upplýsinga og ráðgjöf félagsins. Þetta skiptir afar miklu máli í persónutryggingum þar 

sem t.d. aldur, fjárhagsstaða og fleira því um líkt er kannað þegar verið er að skoða hvaða 

vátryggingar henta viðkomandi sem best.143 

Sérstaka og ítarlega upplýsingaskyldu félagsins er að finna í 65. gr. vsl. vegna líftrygginga 

og heilsutrygginga. Sömuleiðis á þessi sérstaka skylda við um sjúkra- og slysatryggingar sem 

tengjast líf- eða heilsutryggingum. Áherslan á þessa sérstöku upplýsingaskyldu vegna þessara 

persónutrygginga er vegna þess að þær eru oftast teknar til langs tíma. Helstu upplýsingarnar 

sem skylt er að veita vegna þessara trygginga eru um bótafjárhæð sem vátryggði getur átt rétt 

á, hvernig reiknuð eru iðgjöld og greidd, gildistími vátryggingar og uppsagnarréttur 

vátryggingartaka. Um annað gilda sömu reglur um upplýsingaskyldu félagsins, eins og fram 

hefur komið.  

                                                      
141 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 - 204. mál. 
142 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 134) 119. 
143 sama heimild 134. 
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Gert er ráð fyrir því að söluaðilar veiti væntanlegum vátryggingartökum skriflegar 

upplýsingar um kröfur og þarfir viðkomandi og að rökstuðningur fylgi einnig um ráðleggingar 

félagsins, sem er geymdur á varanlegum miðli, sbr. 33. gr. laga um miðlun vátrygginga nr. 

32/2005. Með varanlegum miðli er átt við að viðskiptavinur geti fengið upplýsingarnar á því 

formi sem hentar honum, t.d. á tölvutæku formi, þar sem hann getur nálgast þær sjálfur með 

því að flétta þeim upp og getur einnig afritað upplýsingarnar. Upplýsingarnar sem veittar eru 

rafrænt teljast vera á varanlegum miðli, t.d. sendar á tölvupósti vátryggingartaka.144 

Þegar búið er að komast að sameiginlegri niðurstöðu um skilmála vátryggingarsamnings 

er samningurinn gerður. Félagið skal þá afhenda vátryggingartaka skírteini, sem staðfestingu 

þess að samningur hafi komist á og skilmála samningsins, sbr. 70. gr. vsl. Um endurnýjun og 

breytingar á persónutryggingum gilda 71. gr. og 79. gr. vsl. Ef félagið ætlar að bera fyrir sig 

takmörkun á ábyrgð verður það að tilkynna það án ástæðulauss dráttar, sbr. 94. gr. vsl. 

8.2.3   Upplýsingaskylda vátryggingartaka og vátryggðs 

Upplýsingaskylda hvílir ekki einungis á vátryggingafélagi, sama skylda á við um 

vátryggingartaka. Oft er vátryggingartaki sá vátryggði en vátryggingartaki getur einnig tekið 

vátryggingu öðrum í hag, t.d. fyrir fjölskyldumeðlimi eða starfsmenn. Upplýsingaskylda hvílir á 

bæði vátryggingartaka og vátryggðum og eftir atvikum á umboðsmanni þeirra ef slíkur aðili 

kemur fram fyrir hönd þeirra. Hér verður jöfnum höndum fjallað um vátryggingartaka sem 

samheiti yfir alla þessa aðila sem kunna að bera upplýsingaskyldu vegna töku vátryggingar. 

Markmið vátryggingartaka er að öðlast fjárhagslegt öryggi með því að gera 

vátryggingarsamning við vátryggingafélag, að því leyti sem fjárhæðin samkvæmt samningnum 

tekur til. Óvissan fer því yfir á félagið. Að því leyti eru skyldur vátryggingartakans fyrirséðar og 

skilgreindar. Ekki verður þó fyrirséð fyrir vátryggingafélagið hvort og þá hvenær 

vátryggingaratburður verður. Það er þessi ófyrirsjáanleiki eða óvissan um þetta atriði sem 

vátryggingartaki vill gjarnan sleppa við og kaupir sér þar af leiðandi vátryggingu/ar. 

Þó svo að hægt sé að segja að vátryggingafélag hafi yfirburði gagnvart vátryggingartaka 

þá hefur sá síðarnefndi að einhverju leyti  forskot framar félaginu. Vátryggingartaki getur búið 

yfir mikilvægum upplýsingum sem skipta miklu máli fyrir áhættumat félagsins. Félagið leggur 

því sérstaka áherslu á að heiðarlegar upplýsingar komi frá vátryggingartaka, þar sem félagið er 

                                                      
144 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 832 - 551. mál. 
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háð þeim upplýsingum. Eitt af einkennum vátryggingarsamninga er mikilvægi 

trúnaðarsambands milli samningsaðilanna og því eru ríkar kröfur gerðar til heiðarlegra 

upplýsinga frá vátryggingartaka, sérstaklega við töku persónutrygginga.  

Upplýsingaskylda vátryggingartaka er mikilvæg fyrir vátryggingafélagið svo það geti með 

góðu móti tekið meðvitaða ákvörðun um áhættuna sem það er að taka til sín með 

persónutryggingum. Félagið verður að hafa tök á því að taka ákvörðun um það hvort það hafi 

yfir höfuð áhuga á að tryggja vátryggingartaka, hvort það eigi að veita vátryggingu með 

takmörkunum og hvað iðgjaldið skuli vera, með tilliti til upplýsinganna sem liggja fyrir. 

Vátryggingarsamningar eru einkaréttarlegir samningar þar sem vátryggingartaki hefur yfirleitt 

val um hvort hann taki eða ekki. Í þeim tilvikum getur vátryggingartaki neitað að veita 

upplýsingar sem félagið óskar eftir. Félagið getur þá yfirleitt hafnað því að gera 

vátryggingarsamning við viðkomandi á þeim grundvelli.145  

Það gilda ekki sömu reglur um það hvenær vátryggingafélag getur óskað eftir 

upplýsingum vegna skaðatrygginga annars vegar og persónutrygginga hins vegar, þótt það sé 

samræmi á milli reglnanna. Þessar reglur er að finna í IV. og XIII. kafla vsl. Í skaðatryggingum 

verða upplýsingarnar að liggja fyrir þegar samningurinn er gerður og við endurnýjun hans, sbr. 

19. gr. vsl. en ekki verður farið nánar út í það hér. Í persónutryggingum gilda mismunandi 

reglur um upplýsingaskyldu, en það fer eftir því hvernig tryggingu um ræðir. Upplýsingaskyldan 

miðast almennt við það þegar beiðni er komin fram og vátryggingin hefur ekki verið veitt, sbr. 

82. gr. vsl.  

Gera verður nánar grein fyrir því hvað felst í upplýsingaskyldu vátryggingartaka,146 sem 

almennt eru þrenns konar, sbr. 1. mgr. 82. gr. vsl. Þær upplýsingar sem vátryggingafélagið 

getur óskað eftir eru upplýsingar um atriði sem mögulega hafa þýðingu fyrir mat félagsins á 

áhættu. Vátryggingartaka ber að eigin frumkvæði að upplýsa vátryggingafélag um sérstök 

atvik sem hann veit eða má vita að hafa muni reglulega þýðingu fyrir mat félagsins á áhættu. 

Miðað er við að félagið geti óskað eftir upplýsingum frá því það hefur móttekið beiðni um 

vátryggingu þangað til og að þeim tímapunkti að það hefur ákveðið að samþykkja að veita 

vátryggingu. Upplýsingarnar fást með því að vátryggingartaki fyllir út eyðublað með 

                                                      
145 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 134) 145. 
146 Ekki er gerður greinarmunur á skyldum vátryggingartaka og vátryggðs, þó jöfum höndum sé fjallað um 
vátryggingartaka.  
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spurningarlista um atriði sem kunna að hafa þýðingu við matið. Félagið getur þó óskað eftir 

frekari upplýsingum varðandi heilsufar, farið fram á læknisrannsókn eða fengið lækni á eigin 

vegum til að afla upplýsinga hjá lækni vátryggingartaka. Gert er ráð fyrir að fyrir verði að liggja 

skriflegt og upplýst samþykki vátryggingartaka fyrir þessum viðbótarupplýsingum, þ.e. fyrir 

þeim upplýsingum sem ekki er aflað beint frá vátryggingartakanum heldur frá þriðja aðila. 

Félagið getur óskað eftir upplýsingum um heilsufar foreldra eða systkina væntanlegs 

vátryggingartaka. Ef svo ber undir verður hann að staðfesta að þær upplýsingar séu veittar 

með samþykki þeirra sem um ræðir. Þær upplýsingar sem aflað er með þessum hætti eru 

persónulegar upplýsingar og um það gilda lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 

nr. 90/2018.  

Í skaðatryggingum hvílir einnig leiðréttingarskylda á vátryggingartaka ef hann áttar sig á 

því að hann hefur veitt ófullnægjandi eða jafnvel rangar upplýsingar um áhættuna. Þessi 

skylda gildir allan þann tíma sem vátryggingin er í gildi. Leiðréttingarskyldan á ekki við um 

persónutryggingar. Sú meginregla gildir að félagið hefur frumkvæði að öflun upplýsinga og 

verður að afla þeirra upplýsinga sem það telur þörf á til þess að geta metið áhættuna. Því er 

frumkvæðisskylda félagsins talsvert ríkari í persónutryggingum en skaðatryggingum. 

Vátryggingartaka ber skylda til þess að veita upplýsingar eftir bestu vitund, svara réttilega og 

með tæmandi hætti þeim spurningum er félagið leggur fyrir hann. Spurningar félagsins verða 

að vera skýrar og afmarkaðar. Ef þær eru það ekki, þ.e. ef þær eru óljósar eða hægt er að 

misskilja þær auðveldlega, er ekki hægt að skella skuldinni á að vátryggingartaki hafi ekki 

svarað eftir bestu getu. Þó er að finna undantekningu frá meginreglunni í lokamálslið 1. mgr. 

82. gr. vsl. um frumkvæðisskyldu vátryggingartaka. Til þess að undantekningin eigi við verða 

þrjú skilyrði að vera uppfyllt. Þau eru að upplýsingarnar taki til sérstakra atriða, þær hafi 

verulega þýðingu fyrir mat félagsins á áhættunni og að vátryggingartaki hafi vitað af þessu 

sérstaka atriði sem og hafi haft vitneskju um að upplýsingarnar myndu hafa þýðingu fyrir 

félagið. Ef það kemur til ágreinings vegna þessara undantekninga er það félagið sem ber 

sönnunarbyrðina fyrir því að þessum skilyrðum sé fullnægt.147  

Skv. 1. mgr. 82. gr. vsl. getur félag haldið áfram að afla upplýsinga sem máli skipta vegna 

mats á áhættu þar til félagið hefur ákveðið að samþykkja að veita vátrygginguna. Félagið 

verður að miða við heilsu vátryggingartaka eins og hún var á þeim tímapunkti þegar hann sótti 

                                                      
147 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 - 204. mál. 
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um vátryggingu. Félag er bundið við heilsuástand vátryggingartaka á þeim tímapunkti og þegar 

fullbúin umsókn hefur verið afhent, en með fullbúinni umsókn er átt við umsókn sem er í því 

ástandi sem félagið gerir kröfu um. Af þessu leiðir að félaginu er óheimilt að taka tillit til 

sjúkdóms sem er skyndilegur eða slyss sem kemur til eftir að vátryggingartaki hefur skilað inn 

fullbúinni umsókn.148  

Slysatryggingar og sjúkratryggingar gilda í eitt ár. Vátryggingafélagi er heimilt að óska 

eftir nýjum upplýsingum við endurnýjun. Líf- og sjúkdómatrygging er gerð til lengri tíma. 

Áhættuupplýsingarnar sem gefnar eru upp á þeim tíma sem tryggingin er tekin liggja til 

grundvallar þeim samning. Áhættan verður ekki endurmetin. Áður en tryggingin er tekin er 

ótakmörkuð heimild félaginu til handa að óska eftir upplýsingum. Vátryggingafélag getur ekki 

farið fram á að meta áhættuna aftur og þar af leiðandi getur það ekki óskað eftir nýjum 

upplýsingum seinna meir.  

Ákvæði 2. mgr. 82. gr. vsl. á við um heilsufar vátryggingartaka og gera verður skil á því 

ákvæði næst þar sem það á við um erfðafræðilegar rannsóknir meðal annars. Í 2. mgr. 82. gr. 

vsl. er að finna ákvæði þar sem fram koma efnislegar takmarkanir á rétti vátryggingafélags til 

að óska eftir upplýsingum um heilsufar vátryggingartaka. Þetta bann við móttöku 

persónuupplýsinga sem fela í sér upplýsingar um erfðaeiginleika kom nýtt í lög um 

vátryggingarsamninga nr. 30/2004 og hafði því ekki verið í fyrri löggjöf um sama efni. Eins og 

fram hefur komið er 2. mgr. 82. gr. vsl. sniðin að danska ákvæðinu um sama efni. Ástæða þess 

að ákveðið var að bæta þessari málsgrein við 82. gr. laganna var sú að miklar framfarir höfðu 

átt sér stað í læknavísindum og þá sér í lagi þekking á áhrifum og orsökum arfgengra þátta á 

sjúkdóma. Tilefnið var sú staða að með erfðafræðilegum rannsóknum væri hægt að spá fyrir 

um það hvernig heilsufar einstaklinga yrði í framtíðinni, sérstaklega með rannsóknum á 

lífsýnum úr einstaklingum. Einnig var verið að fara eftir tilmælum Norðurlandaráðs nr. 9/1991 

sem beint var að ríkisstjórnum Norðurlandanna þess efnis að efla samráð um samræmda 

löggjöf, með það að markmiði að vernda einstaklinga og friðhelgi þeirra ef gerðar hafa verið 

erfðafræðilegar rannsóknir á þeim.149 Ákvæði 2. mgr. 82. gr. vsl. hljómar svo:  

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er félaginu óheimilt fyrir eða eftir gerð samnings um 
persónutryggingu að óska eftir, afla með einhverjum öðrum hætti, taka við eða 
hagnýta sér upplýsingar sem fengnar eru úr niðurstöðu erfðarannsóknar á 

                                                      
148 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 134) 148–149. 
149 Alþt. 2003-2004, A-deild, þskj. 215 - 204. mál. 
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einstaklingi og geta gefið til kynna hættu á að hann þrói með sér eða fái tiltekinn 
sjúkdóm. Félaginu er einnig óheimilt að óska eftir rannsóknum sem teljast 
nauðsynlegar til þess að kostur sé á að fá slíkar upplýsingar.  

Með þessu er verið að tryggja einstaklingum nokkurn rétt til vátryggingarverndar í 

persónutryggingum svo að ákveðinn hópur fólks verði ekki útilokaður frá töku vátrygginga ef 

ske kynni að finna mætti erfðasjúkdóma eða aðrar heilsufarsógnir í fjölskyldu 

vátryggingartaka. Ef þessar takmarkanir væru ekki til staðar má ætla að hópur einstaklinga fái 

ekki vátryggingarvernd, sem er heilbrigður og ekki haldinn sjúkdómi svo vitað sé eða að þeim 

sjálfum er kunnugt um, en víst er að til staðar eru arfgengir þættir sem leiða líkur að því að 

viðkomandi geti fengið sjúkdóm í framtíðinni. Ekki eru þó sett sérstök takmörk um hvaða 

upplýsinga félag getur aflað um fyrra heilsufar vátryggingartaka eða heilsufar hans þegar hann 

sækir um persónutryggingu.150 Vátryggingartaka er skylt að svara spurningum er varða 

sjúkdóma sem hann, foreldri eða systkin hafa verið greind með og ekki skiptir máli hvernig sá 

sjúkdómur hefur verið greindur. Takmarkanir 2. mgr. 82. gr. vsl. felast þá í því að tekið er fyrir 

að félagið geti óskað eftir, aflað eða hagnýtt sér með einhverskonar hætti þær upplýsingar eða 

niðurstöður úr erfðafræðilegri rannsókn á einstaklingi, sem geta sagt til um að hann kunni að 

þróa með sér eða jafnvel að hann fái ákveðinn sjúkdóm. Óheimilt er að óska eftir rannsóknum 

sem teljast nauðsynlegar til að fá erfðaupplýsingar. Félagið getur þar af leiðandi ekki lagt til 

grundvallar slíkar upplýsingar sem fást með erfðafræðilegum rannsóknum og varða arfgenga 

þætti skyldmenna vátryggingartaka. Félaginu er þó heimilt að óska eftir upplýsingum um hvort 

vátryggingartaki hafi t.d. greinst með HIV-veiruna eða hvort hann hafi mælst með hátt 

kólesteról í blóði eða of háan blóðþrýsting.151 Þá hefur félagið heimild til að taka mið af 

þekktum upplýsingum um arfgengi sjúkdóma, ef það liggur beinlínis fyrir að vátryggingartaki 

hefur veitt slíkar upplýsingar um að hann beri erfðasjúkdóm eða hafi verið með sjúkdóm og 

erfðasjúkdómurinn er þekktur vegna ríks arfgengis. Félag getur ekki synjað vátryggingartaka 

um vátryggingu ef í ljós kemur að heilsufarsupplýsingar um skyldmenni viðkomandi feli í sér 

slíka arfgerð að líkur séu á því að vátryggingartaki muni þróa með sér banvænan sjúkdóm ef 

hann hefur engin slík einkenni við umsókn vátyggingar. Félagi er einnig óheimilt að taka við 

upplýsingum vegna erfðafræðilegra rannsókna, jafnvel þó svo að vátryggingartaki óski sjálfur 

eftir því að fá að leggja upplýsingarnar fram við umsókn um vátryggingu.  

                                                      
150 sama heimild. 
151 sama heimild. 
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Í 3. mgr. 82. gr. vsl. er að finna rétt vátryggingartaka til rökstuðnings félags ef það synjar 

umsókn um persónutryggingu. Vátryggingartaki verður að leita eftir því sérstaklega. 

Lagaákvæðið gerir ráð fyrir því að þau vátryggingafélög sem bjóða upp á persónutryggingar sé 

skylt að veita slíkar tryggingar nema málefnanlegar ástæður standi því í vegi. Ef 

vátryggingartaki unir ekki rökstuðningnum hefur viðkomandi þann kost að skjóta máli sínu til 

Úrskurðarnefndar í vátryggingamálum og/eða dómstóla.152 

Eftir gildistöku laganna þótti túlkun og framkvæmd 82. gr. vsl. ekki skýr þar sem vafi lék 

á því hvort hægt væri að svara spurningum um heilsufar nákominna ættingja án þess að í því 

fælist miðlun upplýsinga um erfðaeiginleika og hvort það fælist í bannreglu ákvæðisins að 

óheimilt sé að óska eftir upplýsingum um heilsufar þeirra. Í athugasemdum í greingargerð 

frumvarps til laga um breytingu á lögum nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga153, er varð að 

lögum nr. 156/2007 og breytti 82. gr. vsl., þar sem lagagreinin var nánar útfærð, kemur fram 

að eyða hafi þurft þessum vafa sem upp var kominn. Með erfðarannsókn í 2. mgr. 82. gr. vsl. 

er átt við DNA-próf, RNA-greiningar eða aðrar rannsóknir eins og til dæmis vefja- eða 

blóðrannsóknir, sem framkvæmdar eru til að leggja mat á erfðafræðilega áhættu umsækjanda 

um vátryggingu. Bannreglan á því ekki við um sjúkdóma sem einstaklingur er haldinn eða hefur 

haft einkenni um.  

Fjallað var um 82. gr. vsl. í úrlausn Úrskurðarnefndar í vátryggingamálum nr. 176/2009154 

en þar hafði M óskað eftir líf- og sjúkdómatryggingu hjá X. M upplýsti í samræmi við 

upplýsingaskyldu vátryggingataka skv. 82. gr. vsl. að móðir hans hafi látist vegna arfgengrar 

heilablæðingar. Einnig óskaði M eftir því að fá að leggja fram vottorð frá Taugalækningadeild 

Landspítalans þar sem fram kom að DNA rannsókn sem M fór í staðfesti að M hafi ekki 

viðkomandi stökkbreytingu sem valdi arfgengri heilablæðingu. Svo fór að X hafnaði umsókn M 

vegna fjölskyldusögu um arfgenga heilablæðingu og vísaði í niðurstöðu áhættumats félagsins. 

Í synjuninni tók félagið fram að skv. 82. gr. vsl. væri félaginu óheimilt að taka við eða hagnýta 

sér upplýsingar vegna erfðarannsókna, eins og M hafði lagt fram með umsókn sinni. M óskaði 

eftir rökstuðningi félagsins á synjuninni. Félagið taldi sig ekki geta veitt persónutryggingarnar 

með álagi á iðgjaldi eða takmörkunum á vátryggingunum vegna þeirrar sérstöku áhættu sem 

                                                      
152 sama heimild. 
153 „Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 175 - 163. mál“ (Alþingi) <https://www.althingi.is/altext/135/s/0175.html> 
skoðað 2. maí 2019. 
154 Úrskurður Úrskurðarnefndar í vátryggingamálum 1. september 2009 í máli nr. 176/2009. 
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félagið yrði að taka tillit til. Félagið sagði það vera í algjörum undantekningartilvikum að það 

synji umsókn á grundvelli sögu um arfgengan sjúkdóm í fjölskyldu umsækjanda. Almennt séð 

væri vátrygging veitt í samræmi við áhættumat félagsins og tegund vátryggingar, með álagi á 

iðgjald og/eða takmörkun á bótasviði. Í synjunarbréfi félagins til M var tekið fram að um væri 

að ræða mjög sértsætt tilvik og að ákvörðunin félagsins væri alls ekki í samræmi við afgreiðslu 

vátryggingarumsókna þar sem upplýsingar um erfðasjúkdóma fjölskyldumeðlima umsækjanda 

væru til staðar. En það þyrfti að synja M vegna hinna mjög svo sérstöku aðstæðna hans þar 

sem ekki þótti gerlegt að veita vátryggingu með álagi á iðgjald eða takmörkun á bótasviði. Taldi 

félagið að í þessu tilviki þyrfti að líta til þess að áhættumatið miðaði við það að M kunni að 

bera afgenga genið sem þykir hættulegt. Aðrir sjúkdómar sem eru bótaskyldir gætu tengst 

þessu geni. Félagið taldi þar af leiðandi ógerlegt að koma að ábyrgðartakmörkunum í þessu 

tilviki sem væri viðhlítandi. M skaut málinu til Úrskurðarnefndar í vátryggingarmálum. 

Niðurstaðan var á þann veg annars vegar að X hafi ekki verið heimilt að taka á móti og hagnýta 

sér upplýsingarnar þar sem fram kom að M bæri ekki stökkbreytinguna sem valdi arfgengri 

heilablæðingu, sbr. 2. mgr. 82. gr. vsl. Hins vegar skal félag rökstyðja synjun um veitingu 

persónutryggingar ef óskað er eftir því, sbr. 3. mgr. 82. gr. vsl. Með tilliti til þeirra gagna sem 

X lagði fyrir Úrskurðarnefndina var ekki talið að réttmæt og haldbær rök hafi réttlætt synjun 

um umsókn M á líf- og sjúkdómatryggingu. Rökstuðningurinn var ekki með fullnægjandi hætti 

og ekki í samræmi við eðlilega og góða viðskiptahætti. Að mati nefndarinnar gerði félagið ekki 

næg skil á hinum mjög svo sérstöku aðstæðum sem það vísaði í í tilviki M. 

Ef vátryggingartaki veitir rangar upplýsingar við töku vátryggingar sem leiðir til þess að 

það geti haft drjúg áhrif fyrir félagið geta áhrifin orðið á þann veg að félagið losni undan 

skyldum sínum samkvæmt samningnum og á það einnig við um skylduna til þess að greiða 

vátryggingarbætur, ef og þegar vátryggingaratburður verður.155 Mál af þessu tagi hafa 

reglulega farið fyrir Hæstarétt. Í dómi Hæstaréttar nr. 445/2017156 féllst dómstóllinn á að G 

þyrfti að endurgreiða V hf. dagpeninga sem hún hafði fengið greidda úr slysatryggingu í kjölfar 

slyss, þar sem hún hafði gefið upp rangar upplýsingar um hagi sína og heilsufar þegar hún sótti 

um slysatrygginguna. 

                                                      
155 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson (n. 134) 117. 
156 Guðmunda Björk Hjaltested g. Verði tryggingum hf., Hrd. 24. maí 2018 í máli nr. 445/2017. 
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8.3   Starfandi vátryggingafélög á Íslandi 

Á Íslandi eru starfandi nokkur vátryggingafélög en þau eru meðal annars Sjóvá-Almennar 

tryggingar hf., Vátryggingafélag Íslands hf., Vörður tryggingar hf. og Tryggingamiðstöðin hf. og 

öll hafa þau sömu lagalegu skyldu að gegna. Bjóða öll þessi félög upp á sambærilegar 

vátryggingar, þótt einhver munur sé á þeim hvað varðar innihald vátryggingarsamninga og 

fjárhæð iðgjalda. Þegar verið er að skoða vátryggingar verður að líta til þess hvernig mat á 

áhættu fer fram hjá hverju og einu vátryggingafélagi. Á grundvelli matsins kemur í ljós gegn 

hvaða áhættum félagið er tilbúið að vátryggja og hvernig iðgjaldið er ákvarðað út frá því. 

Vátryggingin byggist á því að safna saman í hóp sem flestum sem búa við sömu áhættu. Með 

áhættu er verið að meina atburð sem óvissa er um hvort og hvenær verði og snýr óvissan 

jafnframt að því hvaða afleiðingar verða ef vátryggingaratburður verður og þar með virkjast 

áhættan. 

Í 1. mgr. 72. gr. laga nr. 100/2016 um vátryggingastarfsemi kemur fram að 

líftryggingastarfsemi megi ekki reka með skaðatryggingastarfsemi. Þau skaðatryggingafélög 

sem eru með starfsemi í sjúkra- og slysatryggingum má veita starfsleyfi í líftryggingum, sem 

breytast þá í líftryggingafélög. Bæði líftrygginga- og skaðatryggingafélög geta fengið starfsleyfi 

til að selja sjúkra- og slysatryggingar. Starfandi íslensk líftryggingafélög hér á landi eru Sjóvá-

Almennar líftryggingar hf., Líftryggingafélag Íslands hf., Líftryggingamiðstöðin hf. og Vörður 

líftryggingar hf. Erlend líftryggingafélög eru einnig starfandi hér á landi og eru þau helstu 

Allianz, Bayern Versicherungskammer, Sunlife og Friends Provident. Algengar tegundir 

trygginga líftryggingafélaga eru líftryggingar, sjúkdómatryggingar, afkomutryggingar og 

söfnunartryggingar, þó svo það sé ekki tæmandi talið.  

 

9   Ályktanir og lokaorð 

Það eru bæði kostir og gallar við nýja tækni. Þegar kemur að þeirri spurningu hvort miðla eigi 

upplýsingum til þeirra einstaklinga sem bera stökkbreytingu í BRCA geninu verður að skoða 

hvert markmiðið er og hvort það sé nauðsynlegt. Framkvæma verður hagsmunamat til þess 

að komast að niðurstöðu um hvort um sé að ræða brýna nauðsyn og meðalhóf í þessum 

efnum. Er réttlætanlegt að grípa fram fyrir hendur einstaklinga með því að veita slíkar 

upplýsingar og líta svo á að það sé mikilvægara en að virða einstaklingsréttindi viðkomandi um 

leynd um þessar viðkvæmu persónuupplýsingar sem eru hér undir og leyfa viðkomandi að taka 
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sjálfstæða ákvörðun um hvort hann vilji upplýsingarnar. Því má ekki gleyma að 

meðalhófsreglan kveður á um að vægustu aðgerðum verði beitt til að ná markmiði með vinnslu 

upplýsinga. Talað hefur verið um að líklegra sé að ungar konur með stökkbreytinguna í BRCA 

geni fái krabbamein en þær sem ekki bera stökkbreytinguna. Hér á landi er fyrst skimun fyrir 

brjósakrabbameini við 40 ára aldur hjá konum. Því má velta því fyrir sér hvort ekki sé tilefni til 

þess að lækka þennan aldur svo að yngri konur fái boð um að mæta í krabbameinsleit í brjósti 

á tveggja ára fresti; velta því fyrir sér hvort hægt sé að ná tilgangi með ópersónugreinanlegum 

upplýsingum úr gagnagrunnum. Sem dæmi um það má nefna að fjölmiðlar hafa verið iðnir við 

að fjalla um stökkbreytingu í BRCA geninu síðustu ár og þá sér í lagi síðastliðið ár, 2018. Einnig 

hefur Íslensk erfðagreining opnað vefgátt þar sem hægt er að óska eftir upplýsingum um 

stökkbreytinguna. Velta má því fyrir sér hvort það eigi ekki að vera nóg til þess að vekja athygli 

á málefninu og setja það í hendur einstaklinganna hvort þeir hafi áhuga á að sækja sér þessar 

upplýsingar eftir að hafa ígrundað það sérstaklega.  

Einnig verður að velta því fyrir sér ef svo fer að lögum um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði nr. 44/2014 verði breytt og tilkynningaskylda 17. gr. a bætist við vegna 

alvarlegra sjúkdóma þá þarf að huga að atriðum og útfærslum eins og hvernig eigi að fá 

erfðaefni úr öllum einstaklingum? Á að taka lífsýni við fæðingu allra barna? Hvað með 

samþykki? Með hvaða hætti á að láta fólk vita að það beri stökkbreytinguna? Með því að senda 

bréf inn um lúgu viðkomandi við 18 ára aldur?  

Ljóst er að ef breyta á löggjöfinni þarf að endurskoða mörg lagaákvæði í hinum ýmsu 

lögum. Það fer eftir því hvernig framkvæmd 17. gr. a yrði háttað hversu mikið þyrfti að 

endurskoða íslenska löggjöf með tilliti til breytingarinnar. En ætla má að þau atriði sem lúta að 

samþykki, þagnarskyldu, friðhelgi einkalífs og aukinni áherslu á persónuvernd gætu staðið í 

vegi fyrir því að tækt sé að breyta lögum um vísindarannsókir á heilbrigðissviði á þennan hátt. 

Þá þykir ólíklegt að fyrirhuguð 17. gr. a gæti staðist kröfur 71. gr. stjórnarskrár Íslands þar sem 

Hæstiréttur hefur staðfest að heilbrigðisupplýsingar séu varðar ákvæðinu sem og 8. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Friðhelgi einkalífs er varin af stjórnarskránni. Rétturinn til að 

fá ekki erfðafræðilegar upplýsingar á borð við stökkbreytingu í BRCA geni, þ.e. rétturinn til 

þess að fá að vita ekki, er verndaður í Mannréttindasáttmála Evrópu.  

Farið var í samanburð við löggjöf á sviðinu í bæði Danmörku og Noregi, þar sem við 

berum okkur gjarnan saman við þau lönd, svo er íslenska löggjöfin sem rædd hefur verið hér, 
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að bæði danskri og norskri fyrirmynd. Ekki verður séð af þeim samanburði að til staðar sé 

sambærilegt lagaákvæði og lagt er upp með í breytingu á lögum um vísindarannsóknir á 

heilbrigðissviði nr. 44/2014, að bætt verði við lögin 17. gr. a um tilkynningaskyldu til 

þátttakenda vegna alvarlegra sjúkdóma og að viðkomandi þátttakandi verði upplýstur um það. 

Ekki er gert ráð fyrir því að haft sé samband við þátttakendur í vísindarannsóknum á 

heilbrigðissviði með það að markmiði að upplýsa þá um erfðabreytileika sem greinist í 

rannsókninni og getur leitt til alvarlegra sjúkdóma. Á hinn bóginn er margt sem mælir gegn 

því.  

Hafa verður í huga að heilsufarsupplýsingar sem þessar eru viðkvæmar 

persónuupplýsingar sem fara verður varlega með. Miðlun viðkvæmra persónuupplýsinga er 

óheimil, sbr. 11. gr. pvl. nema fyrir liggi heimild skv. 9. gr. laganna. Ekki verður séð að nein sú 

heimild gæti átt við um erfðaupplýsingar. Vinnsla persónuupplýsinga á borð við 

erfðaupplýsingar gæti leitt til líklegrar og alvarlegrar áhættu fyrir réttindi og frelsi 

einstaklinganna, sem getur falið í sér tjón og mismunun. Einstaklingar gætu misst réttindi sín, 

verið útilokaðir frá ákveðnum viðskiptum, haft áhrif á starfsframa og svo lengi mætti telja. 

Áhrifin fyrir þennan hóp fólks gætu orðið gríðarleg, eins og komið var inn á í kaflanum um 

vátryggingar. 

Hafa verður í huga að upplýsingar eins og þær er um ræðir, hvort einstaklingur beri 

stökkbreytingu í öðru hvoru BRCA geninu, sem og aðrar erfðafræðilegar upplýsingar sem 

mögulega geta haft áhrif á heilsu fólks, geta verið þungbærar þeim sem greinast með frávikin. 

Gefa verður fólki svigrúm til þess að taka sjálfstæða ákvörðun þess efnis hvort það vilji fá slíkar 

upplýsingar og einnig verður að gefa fólki tækifæri til þess að sækja niðurstöðurnar þegar það 

er sjálft í stakk búið til þess að taka við upplýsingunum. Með því getur fólkið unnið úr 

upplýsingunum sem best verður á kosið. Telja verður varhugavert að upplýsingunum verði 

dreift til fólks og því jafnvel komið í opna skjöldu með slíkum upplýsingum, sem ekki allir kjósa 

að fá. Mannréttindi eru ekki bara lagalegs eðlis. Þau tengjast grunngildum samfélagsins og eru 

nátengd siðferði.  

Tilgangur ritgerðarinnar var að varpa ljósi á þau álitaefni sem koma til skoðunar þegar 

verið er að kanna hvort tækt sé að breyta íslenskri löggjöf á þann hátt að allir þeir sem beri 

stökkbreytingu í BRCA geninu, sem og allir sem bera alvarlega erfðasjúkdóma, verði látnir vita 

af því án þess að þeir óskir sjálfir eftir þeim upplýsingum. 
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Að framangreindu virtu, með tilliti til þeirra íslensku laga sem farið hefur verið í, löggjöf 

Evrópuréttarins og alþjóðlegra skuldbindinga sem Ísland er bundið af, mannréttindaákvæða á 

borð við friðhelgi einkalífs og persónuverndarlöggjafar, verður að telja að ekki sé tækt að 

breyta lögum um vísindarannsókir á heilbrigðissviði á þennan hátt með miðlun 

erfðaupplýsinga.  

Telja verður að með miðlun erfðaupplýsinga á borð við stökkbreytingu í BRCA geni megi 

leiða líkur að því að gengið yrði á sjálfsforræði einstaklingsins til að taka sjálfur ákvörðun þess 

efnis hvort hann myndi vilja vita af því að hann bæri stökkbreytinguna eða ekki. 
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