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Frumvarp til laga um meinatækna og heilbrigöisþjónustu,
537. mál, lífeindafræðingar.

Ég þakka fyrir að fá tækifæri til að gera athugasemdir við ofangreint frumvarp.

Á heildina litið tel ég frumvarpið vera til bóta og þá sérstaklega ákvæðin sem bætast 
við 26. og 27. greinar laga um heilbrigðisþjónustu.

Hins vegar hef ég efasemdir um að breyta starfsheitinu meinatæknir í lífeindafræðing. 
Mér er einnig kunnugt um að skoðanir eru talsvert skiptar meðal meinatækna hvort 
æskilegt sé að breyta starfsheitinu í lífeindafræðingur.

Á ensku myndi lífeindafræði líklega kallast molecular biology og lífeindafræðingur 
molecular biologist, sem tekur yfir afskaplega vítt svið. Enska er ótvírætt orðið 
alþjóðlegt tungumál á sviði heilbrigðis- og læknisfræði. Ég tel því mikilvægt að 
hugað sé að því hvemig þetta starfsheiti verður á ensku. Það heiti sem yfirleitt er 
notað i Bretlandi er “medical laboratory technologist” eða “biomedical technologist”, 
það fyrra um þá sem vinna aðallega við þjónusturannsóknir en hið síðara fyrir þá sem 
starfa aðallega við fræðilegar rannsóknir.

Loks vil ég taka sérstaklega fram að ég er sáttur við, að ákvæðið um að meinatæknar 
starfi á ábyrgð og undir handleiðslu sérfræðings, verði fellt á brott, enda orðið úrelt að 
mínu mati. Ég tel það nægja að kveðið sé á um að læknisfræðilegar rannsóknir verði 
ekki framkvæmdar annarsstaðar en þar sem aðbúnaður og sérþekking er fullnægjandi 
að mati landlæknis, þ.m.t. læknisfræðileg sérþekking.
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