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R I T S T J Ó R N A R G R E I N

Líffæraígræðslur hafa verið í örri framþróun undanfarna áratugi 
og fara nú daglega fram á háskólasjúkrahúsum víða um heim. Því 
miður er þó einungis hægt að mæta hluta eftirspurnar eftir slíkri 
meðferð vegna skorts á líffærum. Þess vegna er mikilvægt að leitað 
verði allra mögulegra leiða til að sem flestir fáist til að gefa líffæri 
sín við andlát. Meðal úrræða sem gjarnan hefur verið kallað eftir 
hér á landi er breyting laga um líffæragjafir á þann veg að þau feli 
í sér ætlað samþykki.

Lög um ákvörðun dauða og brottnám líffæra til ígræðslu voru 
sett á Íslandi árið 1991 og byggjast þau á upplýstu samþykki, en 
það gerir ráð fyrir því að hinn látni hafi verið andvígur líffæra-
gjöf nema hann hafi áður lýst yfir vilja til vera gjafi. Meirihluti 
vestrænna ríkja býr hins vegar við löggjöf sem felur í sér ætlað 
samþykki og eru þá allir einstaklingar gjafar nema þeir hafi áður 
skráð sig andsnúna líffæragjöf. En þar sem fáir hafa greint opin-
berlega frá afstöðu sinni gagnvart líffæragjöf við andlát er yfirleitt 
leitað til ættingja eftir upplýsingum þar að lútandi og samþykki 
fyrir brottnámi líffæra. Þessi nálgun hefur sætt gagnrýni sem 
beinist einkum að því að ætlað samþykki sé í raun merkingarlaust 
þegar ákvörðun um líffæragjöf ræðst af afstöðu ættingja. Það ber 
þó að hafa í huga að það vilja ekki allir gefa líffæri sín við andlát 
og geta ýmsar ástæður legið að baki, meðal annars trúarskoðan-
ir, menningarleg viðhorf, þekkingarskortur og vantraust gagnvart 
heilbrigðisþjónustunni. 

Í Frakklandi hefur lengi verið við lýði löggjöf um líffæragjaf-
ir sem byggir á ætluðu samþykki en þrátt fyrir nokkuð háa tíðni 
líffæragjafa samanborið við aðrar þjóðir, hefur það ekki nægt til 
að mæta eftirspurn eftir líffæraígræðslu. Í upphafi þessa árs tóku 
gildi ný lög í Frakklandi sem fela í sér að ekki er lengur skylt að 
leita eftir samþykki aðstandenda fyrir líffæragjöf.1 Til að varðveita 
sjálfsákvörðunarrétt fólks hefur verið sett á laggirnar opinber 
skrá yfir þá sem lýsa sig andvíga líffæragjöf. Óvíst er að það muni 
nægja til að tryggja rétt þeirra sem ekki vilja gefa líffæri er fram 
líða stundir, enda hafa slíkar skrár hvergi gefist nægilega vel. Þessi 
nýju lög hafa valdið deilum því margir telja að svo hörð útfærsla 
ætlaðs samþykkis sé brot á rétti einstaklinga og fjölskyldna þeirra. 
Óttast er að alvarlegur ágreiningur geti skapast milli heilbrigð-
isstarfsmanna og fjölskyldu látins einstaklings sem gæti leitt til 
neikvæðrar umfjöllunar um líffæragjafir í samfélaginu. Afar fáar 
þjóðir hafa gengið jafnlangt í útfærslu ætlaðs samþykkis og Frakk-
ar og er víðast hvar lagaleg skylda að hafa samráð við ættingja 
áður en ráðist er í brottnám líffæra. 

Lengi hefur verið deilt um mikilvægi ætlaðs samþykkis í við-
leitni til að fjölga líffæragjöfum. Það er óneitanlega vísbending um 
gagnsemi slíkra laga að tíðni líffæragjafa er áberandi hærri í lönd-
um sem búa við lög er byggja á ætluðu samþykki en þar sem upp-
lýst samþykki liggur til grundvallar.2 Á hinn bóginn hefur ekki 
verið sýnt fram á með vissu að breyting löggjafar úr upplýstu í 
ætlað samþykki leiði til fjölgunar gjafa.3 Þetta er þó ekki auðvelt að 
meta því iðulega hefur verið ráðist í aðrar aðgerðir samhliða laga-
breytingu. Engu að síður álíta margir að ætlað samþykki kunni að 
auðvelda ættingjum að samþykkja líffæragjöf og hafi jákvæð áhrif 
á viðhorf samfélagsins til þessa málefnis.

Á Íslandi hefur líffæragjöfum fjölgað verulega síðustu tvö ár 
og hefur fjöldi gefinna líffæra á þessu tímabili verið umfram eftir-
spurn eftir líffæraígræðslu. Þessa þróun má að nokkru leyti þakka 
mikilli samfélagsumræðu, einkum fyrir tilstuðlan fólks sem greint 
hefur frá reynslu sinni af líffæragjöf látinna ástvina. Aukning í 
fjölda líffæragjafa kann að vera tímabundið ástand og því er brýnt 
að áfram verði beitt öllum tiltækum aðferðum til að fjölga þeim 
sem eru fúsir að gefa líffæri sín, einkum með eflingu skipulags og 
verkferla í tengslum við líffæragjafir og markvissri almennings-
fræðslu.

Að mínum dómi er tímabært að íslensku löggjöfinni verði 
breytt í ætlað samþykki. Frumvarp þess efnis var lagt fram á Al-
þingi árið 2013 en fékk ekki brautargengi. Vissulega eru skiptar 
skoðanir um ætlað samþykki, enda fylgja því ýmis siðferðileg 
álitaefni. En í ljósi þess að fólk deyr vegna skorts á líffærum hljóta 
samfélagsleg sjónarmið að vega þungt. Enn fremur sýndi nýleg ís-
lensk rannsókn að meirihluti fólks er hlynntur löggjöf sem gerir 
ráð fyrir ætluðu samþykki.4 Ef ráðist verður í lagabreytingu sem 
innifelur ætlað samþykki er afar mikilvægt að réttur einstaklinga 
sem eru andvígir líffæragjöf verði virtur og þar sem afstaða þeirra 
liggur sjaldnast fyrir við andlát er óhjákvæmilegt að haft verði 
samráð við nánustu ættingja. 
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