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Efni: Umsögn stjómar Félags íslenskra meinafræðinga (FÍSMEIN) um frumvarp til 
laga um meinatækna og heilbrigðisþjónustu, 537. mál, lífeindafræðingar.

Stjóm Félags íslenskra meinafræðinga telur sér málið skylt og vill því koma 
eftirfarandi sjónarmiðum á framfæri:

Með því að tengja saman í einu frumvarpi tillögur um breytingar á lögum um 
meinatækna og greinar um starfsleyfl fyrir rannsóknastofur í lögum um 
heilbrigðisþjónustu virðist vera gefið til kynna að veita megi meinatæknum leyfi til 
að starfrækja rannsóknastofur þar sem gerðar eru lækningarannsóknir. FÍSMEIN telur 
það breytingu til hins verra og geta verið til skaða fyrir sjúklinga og leggst því gegn 
því að frumvarpið verði samþykkt.

Meinafræði er ein af sérgreinum læknisfræðinnar. Innan hennar eru nokkrar 
undirgreinar, m.a. blóðmeinafræði, líffærameinafræði/vefjameinafræði, 
meinefnafræði, ónæmisfræði, sýklafræði og veirufræði. Sérfræðingar í þessum 
greinum eiga oftast að baki 4-6 ára sémám að loknu kandidatsprófi í læknisfræði og 2 
ára starfsþjálfun til fulls lækningaleyfis. Sérfræðingar í meinafræði hafa stýrt 
rannsóknastofum innan og utan sjúkrahúsa hérlendis síðustu áratugina. Stjóm 
FÍSMEIN telur ótvírætt að rekstrarleg og fagleg ábyrgð á lækningarannsóknum sé 
samofin og því best fyrir komið á einni hendi sérfræðilæknis. Meinafræðingar hafa þá 
menntun og þjálfun sem þarf til að stýra rannsóknastofum og bera ábyrgð á þeim 
rannsóknum sem þar fara fram.

Skv. núgildandi lögum skulu meinatæknar aðeins starfa undir handleiðslu og á ábyrgð 
sérfræðings á viðkomandi sviði. FÍSMEIN vill á engan hátt kasta rýrð á sérþekkingu 
þeirra, mikla fæmi eða fagmennsku en menntun þeirra og þjálfun er önnur en 
menntun meinafræðinga. Einsýnt er að menntun þeirra tryggir alls ekki að þeir séu 
færir um að bera ábyrgð á lækningarannsóknum.

Með kveðju,
f.h. stjómar FÍSM^JN,

Sverrir Harðarson, formaður

í stjóm em auk formanns: 
Guðrún Svanborg Hauksdóttir 
Isleifur Olafsson

Sverrir Harðarson, læknir
Rannsóknastofu í meinafræði
Landspítala háskólasjúkrahúsi
Hringbraut
Reykjavík
s: 543-8356
tölvupóstur: sverrirh@landspitali.is

mailto:sverrirh@landspitali.is

