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Efni: Umsögn BHM um frumvarp til laga um breytingar á lögum um 
meinatækna og lögum um heilbrigðisþjónustu (537. mál)

Vísað er til bréfs yðar, dags. 25. febrúar 2005, varðandi umsögn um 537. mál, 
frumvarp til laga um breytingar á lögum um meinatækna og lögum um 
heilbrigðisþjónustu. Eftirfarandi er umsögn Bandalags háskólamanna (BHM) um 
þingmálið. Beðist er velvirðingar á þvi að ekki tókst að veita umsögn á þeim fresti 
sem veittur var.

Hiálast er í afriti yfírlit yfír 25 aðildarfélög BHM. Eins og þar má sjá er 
Meinatæknafélag íslands eina félagið sem hefur „tækn-“ sem viðskeyti í heiti þeirrar 
háskólastéttar sem félagsaðild á. Sjc aðildarfélaganna eru stofnanafélög, bundin við 
eina stofnun og tengdar stofnanir ef litið er á Stjórnarráðið sem eina stofnun í þvi 
sambandi; þar af eru aðeins tvö félög sem ekki hafa orðstofninn „kennar-“ eða 
„háskólamann-“ í heiti sínu. Af þeim átján sem ekki eru bundin við tiltekna stofhun 
og teljast því fagstéttarfélög á landsvísu hafa átta (44%) viðskeytið „fræð-“ í heiti sínu 
og fimm til viðbótar (28%) jafngildan orðstofn („lækn-“, „visinda-“, „ráðgjaf-“ og 
,,háskólamann-“), eða alls 13 (72%). Þau fjögur sem eftir eru -  auk Meinatæknafélags 
íslands -  eru annað hvort félög aldagamalla stétta á borð við ljósmæður eða nýlegar 
háskólastéttir sem auðkenna sig með forskeytinu „-þjálf-“ vegna þess samhengis sem 
menntun þeirra og starfssvið hefur við samspil hugar og handar. Að frátöldum 
forskeytunum ,,-mæðr-“ og ,,-þjálf-“ má því segja að Meinatæknafélag Islands sé eina 
fagstéttarfélagið innan BHM sem kennir sig ekki við æðri menntun sem að töluverðu 
leyti er bóklegs eðlis. BHM telur þvi einboðið að fallist verði á að meinatæknar bætist 
í hóp annarra háskólamanna og aðildarstétta Bandalags háskólamanna, sem á annað 
borð geta kennt sig við fræði, vísindi, háskóla eða þvíumlíkt, og fái löggilt 
heilbrigðisstarfsheitið lífeindafræðingur. Engin rök standa til þess að skilja þennan 
hóp einan eflir utan garðs í þessu efrii -  einkum eftir áralanga baráttu stéttarinnar fyrir 
þessu máli.

Þá tekur BHM undir þau rök að þessi heilbrigðisstétt -  lífeindafræðingar -  eins og 
aðrir háskólamenntaðir sérfræðingar eigi að starfa sjálfstætt eins og lagt er til að 
staðfest verði í lögum.

Styður BHM frumvarpið eindregið.
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