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Varðar frumvarp til laga um rannsókn flugslysa

Vísað er í bréf samgöngunefndar til Landlæknisembættisins frá 13. febrúar sl. þar sem óskað 
er eftir umsögn um ofangreint frumvarp.

Landlæknisembættið hefur ekki tök á að meta hvemig best sé að starfa almennt að 
rannsóknum á flugslysum, til þess eru aðrir augljóslega betur hæfír.

í frumvarpinu er hins vegar það nýmæli í 14. gr. að rannsóknamefhd flugslysa er heimilt að 
leita víðtækra upplýsingá sem varpað geta ljósi á orsök slyss. Heimild nefndarinnar skv. 
greininni nær einnip til öflunar upplýsinga og gagna hjá læknum og öðru 
heilbrigðisstarfsfólki. I 19. gr. er aftur á móti kveðið upp úr að rannsóknamefndinni sé 
óheimilt að veita aðgang að ýmis konar gögnum sem nefndin aflar vegna rannsóknar 
flugslyss og eru læknisfræðileg og önnur persónuleg gögn sem varða þá sem tengst hafa 
flugslysi þar á meðal.

Eins og samgöngunefnd þingsins er kunnugt er þagnarskylda afar mikilvæg i samskiptum 
lækna og annarra heilbrigðisstarfsmanna við sjúklinga og má segja að hún sé ein nokkurra 
grundvallarreglna sem trúnaður samskiptanna byggir á. Mjög ríkar ástæður þurfa því að vera 
hjá löggjafanum að heimila rof á þessari þagnarskyldu. Fordæmin eru einkum úr 
bamavemdarlögum þar sem tilkynningarskylda er lögð á hendur heilbrigðisstarfsmönnum 
telji þeir mögulegt að böm séu beitt ofbeldi eða þau misnotuð.

Á það skal fallist að miklu máli skiptir að komist sé til botns í orsökum flugslysa og höfum 
við nýleg dæmi um hversu erfíð rannsókn slíkra slysa getur verið. Fyrirfram er þó óliklegt 
að upplýsingar um heilsufar skipti oft sköpum í rannsóknum á flugslysum þó slíkt geti 
vissulega gerst.

í því skyni að varðveita þagnarskylduna leggur landlæknir þvi til að í stað setningarinnar: 
“Heimild þessi nær til öflunar upplýsinga og gagna hjá læknum og öðru 
heilbrigðisstarfsfólki” i 14. gr. komi: “Telji rannsóknamefnd flugslysa að upplýsingar og
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gögn frá læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki séu nauðsynleg rannsóknarinnar vegna skal 
hún leita til landlæknis sem meti erindið og hvort og hvaða upplýsingar skuli afhentar.” 
Milliganga af þessu tagi er þeim mun nauðsynlegri þar sem ekki er að sjá að 
rannsóknamefnd flugslysa hafí innan sinna vébanda eða sérstakan aðgang að lækni eða 
öðrum heilbrigðisstarfsmönnum sér til ráðgjafar. Lagt er til að ákvæði 19. gr. séu óbreytt.

Virðingarfyllst,

SigurðurOuðmu^§)son
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