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553,
Efni: Umsögn um frumvarp til umferðar!aga,-533. mál

Stjórn Læknafélags íslands sendi ofangreint frumvarp til Siðfræðiráðs LÍ til umfjöllunar. 
Neðangreint er álit Siðíræðiráðs frá 5. maí 2010;

Álit Siðfræðiráðs Læknaféíags íslands
í 61. gr. Frumvarps til umferðalaga er fjallað um afturköHun ökuréttinda. Þar segir:

Eflœknir eða lögregla telur að vafi leiki áþví að handhafl ökuréttinda fullnœgi 
skilyrðum b-liðar 2. mgr. 55. gr. skal gera trúnaðarlœkni Umferðarstofu viðvart 
án tafar. Stendur þagnarskylda læknis því ekki í vegi.

Sú grein sem hér er sett inn í lög gerir ráð fyrir að það verði hluti af skyldum læknis 
að tilkynna um þann grun sinn að sjúklingur sé ekki hæfur til að stýra ökutæki til 
trúnaðarlæknis Umferðarstofu. Það verði síðan hlutverk trúnaðarlæknis að úrskurða 
hvort tilefnis sé til ökuleyfissviptingar. Hér er um áherslubreytingu í lögum að ræða 
þar sem sú skylda er lögð á herðar lækni að rjúfa trúnað við sjúkling sirrn ef hann 
telur að hætta geti verið á því að hann stefni almannahagsmunum í hættu með 
aksturslagi sínu. í greinagerð með frumvarpinu er fjallað um þetta ákvæði og það 
skýrt með eftirfarandi hætti1: :

1 Hér birtist skýríng í heild sinni: ... lögfest verði nýmæli sem ætlað er að tryggja enn frekar að 
raunhæft og virkt læknisfræðilegt eftirlit sé með því að ökumenn fullnægi skilyrðum b-liðar 2. mgr. 
55. gr. um að vera iíkamlega og andlega hæfir til að stjórna ökutæki. Lagt er til að mælt verði fyrír 
uin þá skyldu læknis að gera trúnaðarlækni Umferðarstofu viðvart án tafar ef hann telur að vafi leiki 
á þvf að handhafi ökuréttinda fuiinægi ekki umræddum skilyrðum b-liðar 2. mgr. 55. gr. Þar sem 
læknir eru bundinn þagnarskyldu um máiefni sjúklinga sinna skv. 1. mgr. 15. gr. læknalaga, nr. 
53/1988, og 1. mgr. 12. gr. laga nr. 74/1997, um réttindi sjúklinga, er sérstaklega lögboðið að þessi 
þagnarskylda standi umræddri tilkynningarskyldu ekki í vegi. Er þá m.a. horft tii 2. mgr. 15. gr. 
iæknalaga þar sem segir að þagnarskylda læknis „[gildij ekki bjóði lög annað eða sé rökstudd ástæða 
til þess að rjúfa þagnarskyidu vegna brýnnar nauðsynjaru, og tii 1. mgr. 13. gr. laga um réttindi
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Hér vegast á annars vegar brýnir almannahagsmunir afþví aðþeir ökumenn, 
sem vafi leikur á aðfullnœgi lögmœltum heilbrigðiskröfum, séu ekki undir stjörn 
ökutœkis og hins vegar hagsmunir einstaklinga a f því að eiga í 
trúnaðarsambandi við lœkni. Nauðsynlegt er að gera lœkni það kleift að gera 
trúnaðarlœkni viðvart e f vafi leikur á um aksturshœfni Ökumanns.

Það nýmæli að Umferðastofa ráði trúnaðarlækni til að meta ökuhæfi er til bóta. 
Læknar hafa þá ætíð þann möguleika að vísa skjólstæðingi sínum til mats á 
ökuhæfni en á það hefur skort að einn aðili geti sinnt því fyrir öll álitamál er varðar 
heilsufar og ökuhæfni. Það er hins vegar mun stærra skref sem hér er stigið að gera 
læknum það beinlínis skylt að tilkynna skjólstæðing sinn til trúnaðarlæknisins og 
að þagnarskyldan standi ekki í veginum sem í raun þýðir að viðkomandi 
skjólstæðingur hefur ekkert um það að segja hvort hann verður tilkynntur.

Hér er vissuíega um að ræða átakaflöt er varðar þagnarskyldu lækna. Þegar 
rökstudd eru undantekningarákvæði gegn þagnarskyldu er vissulega mögulegt að 
almannahagsmunir vegi svo þungt að í einstaka tilfellum sé ástæða til að rjúfa 
þagnarskylduna. Dæmi um það eru til dæmis í sóttvarnarlögum þar sem sjúkdómar 
geta verið tilkynningaskyldir ef einstaklingur er smitandi og getur þannig ógnað 
aimannahagsmunum.

í því tilviki sem hér um ræðir er þó verið að setja á herðar lælcna eftirlit með 
almannahagsmunum sem vafasamt er að falli undir þeirra starfsvið. Það er aíveg 
ljóst að ef þetta verður hluti af starfsskyldum lækna þá grefur það undan því 
trúnaðarsambandi sem nauðsynlegt er á milli læknis og sjúklings, Þetta getur leitt til 
þess að sjúklingar leiti ekki til lækna með vandamál sín af ótta við að missa 
ökuleyfí. Á þetta sérstaklega víð um eldra fólk. Hér er mikið í húfi ekki einungis 
vegna þess að læknisþjónusta við þennan hóp væri þá í uppnámi heldur ekki síður 
vegna þess að starfshlutverk lækna væri þá óljóst. Það sem hér er ólíkt til að mynda 
þeim aðgerðum sem krafist er í sóttvamarlögum er að hér á læknir að hafa eftirlit 
með hegðun sjúklings og athöfnum í hans daglega lífí. Læknar eru hér orðnir 
ábyrgir fyrir eftirliti með umferðaröryggismálum. Eftirlit með umferðaröryggi er 
ekki hluti af ábyrgðarsviði lækna. Eftirlit með hegðun fólks í daglegu lífi er heidur 
ekki hluti af ábyrgðarsviði lækna. Þeir sinna fyrst og íremst þeim sem til þeirra leita 
og taka fyrst og fremst á þeim málum sem sjúklingurinn leitar til þeirra með.

sjóklinga, þar sem segir að „[þagnarskyldaj skv. 12. gr. [náij ekki til atvika sem starfsmanni í 
heiíbrigðísþjónustu ber að tilkynna um samkvæmt öðrum lagaákvæðum“. í þeim tílvikum beri 
starfsmanni í heilbrigðisþjónustu skylda til að koma upplýsingum um atvikið á framfæri við þar til 
bær yfirvöld, sbr. síðari málslið 1. mgr. 13. gr. laga nr. 74/1997. Eðlilegt er hins vegar að endanlegt 
mat á því hvort á skorti að ökumaður sé Hkamlega og andlega hæfur til að stjórna ökutæki sé í 
höndum sérstaks trúnaðarlæknis Umferðarstofú, en ekki persónulegs læknis hlutaðeigandi.
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Fyrir liðlega áratug voru svipuð ákvæði sett í lög í Finnlandi. Læknafélag Finnlands 
var andvígt þeim hugmyndum en lögin voru engu að síður samþykkt. Þetta mál var 
tekið upp á vettvangi Norrænna læknaféíaga og fékk Finnska læknafélagið stuðning 
við þessa afstöðu sína. Ákvæðið mun Iitlu hafa breytt um tilkynningar lækna til 
yfirvalda og var það álit forsvarsmanna Finnska læknafélagsins að ekki væri gott að 
hafa lagaákvæði sem ekki væri virt betur en raun var á og er hægt að taka undir

Siðfræðiráð bendir ennfremur á að það eru engin ákvæði í frumvarpinu um 
trúnaðarlækni Umferðastofu ef frá er talið það sem fram kemur í fyrstu setningu 61. 
greinar. 114. grein flallar um hlutverk Umferðastofu en þar er ekkert minnst á 
trúnaðarlækni eða hlutverk hans. Lagt er til að í 114. greín bætist einn liður sem 
gæti hljóðað svo:
i.að annast mat á ökuhæfni einstaklinga sem læknar vísa til trúnaðarlæknis.

Það mætti einnig hugsa sér að minnast á trúnaðarlækni í 115. grein sem fjallar um 
starfsfólk Umferðastofu.

Stjórn LÍ er sammála athugasemdum Siðfræðiráðs.

það.

Virðingarfyllst, 
f.h, Læknafélags íslands

Birna Jónsdóttir 
formaður
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