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Efni: Umsögn H.í. um frumvarpið.

Vísað er til bréfs heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis, dags. 25. febrúar s.l., þar sem 
Háskóla íslands er sent til umsagnar fhimvarp til laga um meinatækna og heilbrigóisþjóni stu, 
537. mál 131. löggjafarþings (þingskj. 811).

Háskóli íslands hefur á undanfömum mánuðum unnið að þvi, með fulltingi 
menntamálaráðuneytisins, að taka upp nám í lífeindafræði til B.S.-prófs ásamt viðbótamámi 
sem leiði til veitingar sérfræðileyfís innan greinarinnar. Námið verður þróað innan 
læknadeildar H.í. og vistað ásamt geislafræði innan nýrrar skorar i deildinni. Hin nýja skor 
mun hafa náin tengsl við Landspítala - háskólasjúkrahúss m.a. vegna aðstöðu fyrir hinn 
klíníska hluta námsins.

Að höfðu samráði við ráðuneyti og stjómendur Tækniháskóla íslands (THÍ) hefur \erið 
ákveðið að nýir nemendur í lífeindafræði verði teknir inn í læknadeild H.I. haustið 2005. 
Samkvæmt því munu þeir nemendur sem nú stunda námið í THI ljúka því frá nýjum háskóla 
sem til verður með samruna Tækniháskóla íslands og Háskólans í Reykjavík. Ekki verðui því 
um það að ræða að nám á sarna námsári sé samtímis stundað á tveimur stöðum, ;n i 
framtíðinni munu nemendur sem stunduðu námið i THI geta sótt um að fá nám sitt metið af 
læknadeild H.I. með venjubundnum hætti.

í fyrirliggjandi frumvarpi er byggt á því sá háskóli hér á landi, sem menntar lifeindafræðinga 
hafi hlutverki að gegna við veitingu sérfræðileyfa i greininni og setningu reglna þai' að 
lútandi. Háskóli íslands telur rétt að þetta hlutverk færist yfir til læknadeildar H.í. saml liða 
þeirri þróun sem að framan greinir, enda hefur deildin með höndum sambærilegt hlutverk 
hvað varðar sérfræðileyfi lækna og fleiri heilbrigðisstétta. Að virtum þessum atriðum styður 
Háskóli íslands að frumvarpið verði að lögum.
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