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Umsögn um frumvarp til laga um meinatækna og heilbrigðisþjónustu
537. mál, lífeindafræðingar

Undirritaður þakkar fyrir að fá tækifæri til að gefa umsögn um ofangreint frumvarp (sbr. bréf
Heilbrigðis- og trygginganefndar dags. 2. mars 2005).
I. Kafli
Breyting á lögum um meinatækna, nr. 99/1980

1. gr.: Engar athugasemdir
2. gr.: Sammála að gæta þurfl jafnræðis við aðrar heilbrigðisstéttir með hliðstæða menntun.

Engu að síður ættu lækningarannsóknir að vera á ábyrgð sérfræðilæknis á viðkomandi sviði 
þegar þess er kostur. Erfítt eða ómögulegt hefiir verið að uppfylla þetta ákvæði íyrir sumar 
rannsóknastofur á íslandi. Mikilvægt er að samin verði reglugerð sem kveði á um hvers konar 
rannsóknir megi stunda á rannsóknastofum sem ekki njóta forsjár sérfræðilæknis og að 
rannsóknastofur sem framkvæma flóknar/vandasamar rannsóknir verði aðeins gerðar á faggiltri 
rannsóknastofu sem nýtur forsjár sérfræðilæknis á viðkomandi sviði.
í greinargerðinni segir “Ekki er gert ráð fyrir að niðurfelling þessa ákvæðis leiði til þess að gera
þurfí breytingar á starfsemi eða stjómfyrirkomulagi rannsóknadeilda.....Þannig verði mat og
túlkun niðurstaðna klínískra rannsókna, sem eru grundvöllur ákvörðunar frekari meðferðar 
sjúklings, að sjálfsögðu áfram á ábyrgð læknis.” Þetta má mistúlka þannig að lífeindafræðingar 
geti framkvæmt lækningarannsókn og gefíð út svör án ábyrgðar sérfræðilæknis, þ.e. ef læknar 
sem senda sýnin beri ábyrgð á túlkun niðurstaðna frá rannsóknastofum. Flóknar rannsóknir 
krefjast oft klínísks innsæis þegar taka þarf ákvarðanir um hvemig og með hvaða aðferðum eigi 
að rannsaka sýni. Slíkar ákvarðanir ættu að vera á ábyrgð sérfræðilæknis. Ekki er gott að túlka 
megi greinargerð með lagafrumvarpi á ólíka vegu. Skýrara er að segja: “Þannig verði mat á ferli 
og niðurstöðu lækningarannsókna, sem em grundvöllur ákvörðunar frekari meðferðar sjúklings, 
að sjálfsögðu áfiram á ábyrgð læknis.”

3. og 4. gr.: Engar athugasemdir
II. Kafli
Breytíng á lögum um heilbrigðisþjón ustu, nr. 97/1990, með síðari breytingum

4. og 6. gr.: í ljósi ofangreindra athugasemda fagna ég þessum viðbótum.
Eðlilegt er að heilbrigðisyfírvöld hafí eftirlit með gæðum lækningarannsókna, enda líf og heilsa 
sjúklinga háð réttum niðurstöðum vel valinna rannsókna. Lækningarannsóknastofúr eiga að 
vera faggiltar og njóta forsjár sérfræðilæknis á viðkomandi sérsviði. Þar sem slíkt er ekki alltaf 
mögulegt á íslandi í dag er mikilvægt að samin verði reglugerð sem flokkaði rannsóknastofúr 
eftir “gæðum” og um leið hvaða lækningarannsóknir megi framkvæma á rannsóknastofum í 
viðkomandi “gæðaflokkum”.
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