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Vegna umsagna um frumvarpið sem starfsmaður nefndarinnar sendi ráðuneytinu 8. 
apríl sl. viljum við taka eftirfarandi fram:

1. Nafnbreyting
Almennt virðist vera mjög góð samstaða um að taka upp heitið
lífeindafræðingur. Eini umsagnaraðilinn sem hefur efasemdir um það er Helgi 
Valdimarsson prófessor. Helgi bendir m.a. á að mikilvægt sé að hugað sé að 
þvi hvert starfsheitið verði á ensku. Ráðuneytið tekur undir það og hafði af 
því tilefni samband við Brynjar Karlsson deildarforseta heilbrigðisdeildar 
Tækniháskóla íslands. Hann tjáði okkur að enska heitið væri "biomedical 
scientist". í Bretlandi væri ýmist notað það starfsheiti eða "biomedical 
laboratory scientist."

2. Brottfelling ákvæðis 6. gr. um að meinatæknar starfi á ábyrgð sérfræðings
Enginn \imsagnaraðila leggst gegn því að ákvæði 6. gr. núgildandi laga verði 
fellt brott. Nokkrir umsagnaraðilar vilja þó hnykkja á ábyrgð læknis og að 
sérþekking sé fullnægjandi. T.d. segir í umsögn Helga Valdimarssonar: "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." og í umsögn Karls 
Kristinssonar: "Þannig verði mat á ferli og niðurstöðu lækningarannsókna, sem
eru grundvöllur ákvörðunar frekari meðferðar sjúklings að sjálfsögðu áfram á 
ábyrgð lækna." Ráðuneytið getur tekið undir þessar athugasemdir, en telur þær 
ekki gefa tilefni til breytinga á texta frumvarpsins, enda sé gert ráð fyrir 
því í 5. og 6. gr. frumvarpsins að landlæknir meti hvort rannsóknastofa sem 
sótt er um rekstrarleyfi fyrir uppfylli þær kröfur sem gera þurfi til
vi ðkomandi s tar f s emi.

3. Ábyrgð á rekstri rannsóknastofu
í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að þegar sótt er um rekstrarleyfi fyrir 
rannsóknastofu þar sem stundaðar eru lækningarannsóknir meti landlæknir hvort 
stofnunin uppfylli þær faglegu kröfur sem gera þarf til viðkomandi starfsemi. 
Það mundi því fara eftir mati landlæknis hvaða faglegar kröfur þarf að 
uppfylla vegna þeirrar starfsemi sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir hverju 
sinni. f því sambandi er m.a. bent á umsögn Karls G. Kristinssonar þar sem 
hann leggur til að rannsóknastofur verði flokkaðar eftir gæðum og um leið 
hvaða lækningarannsóknir megi framkvæma á rannsóknastofum í viðkomandi 
gæðaflokkum, t.d. dæmis mætti hugsa sér að landlæknir gæfi út viðmiðanir um 
slíkt. Einnig bendir ráðuneytið á hjálagt svar heilbrigðisdeildar 
Tækniháskóla íslands.
Með kveðju,

Guðríður og Sólveig

(See attached file: Frv_lífeindafræðinga_fyrirspurn.doc)
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Spurning frá Sólveigu Guðmundsdóttur
Við höfum verið spurð að því frá heilbrigðis- og trygginganefiid Alþingis hvemig sé háttað 
ábyrgð á störfum rannsóknarstofa á Norðurlöndum þar sem meinatæknar starfa. Eru þær 
reknar á ábyrgð lækna þar?

Svar heilbrigðisdeildar THÍ
Á Norðurlöndum og reyndar í öðrum löndum sem aðild eiga að alþjóðasamtökum 
meinatækna (The Intemational Federation of Biomedical Science) er almenna reglan sú að 
hvor starfsstéttanna um sig ber ábyrgð á eigin störfum. Með nokkurri einföldun má segja að 
meinatæknar beri fyrst og fremst ábyrgð á framkvæmd og gæðatryggingu rannsókna, en 
læknar á því hvaða mælingar er boðið upp á og hvemig niðurstöður þeirra eru túlkaðar og 
notaðar með tilliti til greiningar og meðferðar.

Hvað varðar ábyrgð á rannsóknastofunni sem slikri er það algengara að læknir sé yfirmaður 
rannsóknastofu eins og er í Svíþjóð, Danmörku og Finnland. Það er einnig vel þekkt að 
meinatæknir geti einnig gegnt því hlutverki. Þannig er því varið í Noregi, ýmsum öðrum 
löndum. Þar getur yfirmaður rannsóknastofu verið læknir eða meintæknir. Val milli 
einstaklinga felst þá til viðbótar við mat á fagþekkingu á mati á menntun og reynslu sem snýr 
að stjómun. Hvað varðar mat á fagþekkingu má benda á að í flestum löndum hefur 
menntunarstig meinatækna hækkað frá því sem áður var og í flestum löndum eru starfandi 
meinatæknar með M.S og PhD prófgráður

Hvað varðar leyfi til að reka rannsóknastofu er það í sumum löndum einskorðað við lækna en 
í öðrum geta meinatæknar einnig verið rekstraraðilar. Leyfisveiting er þá fyrst og fremst háð 
þvi hvort rannsóknastofan stendur undir tilteknum gæðum og er það venjulega metið eftir því 
hvort þær hafa vottað á gæðakerfi eða eru með faggildingu á starfseminni. 5. og 6. grein 
frumvarpsins (breytingatillögur á lögum 97/1990) taka á faglegum kröfum á fullnægjandi hátt.


