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Landlæknir hefur framsent beiðni samgöngunefndar varðandi umsögn um ný umferðarlög, þingmái 
553. til formanns Taugaiæknafélags ísiands, Ólafar Bjarnadóttur og munu taugalæknar fjalla um málið 
á féíágs fundi 27.05.2010 sbr. meðfylgjandi töivupósti. Mun afstaða þeirra mótast fyrst og fremst af 
reynsíu og þekkingu þeirra á taugasjúkdómum sem hafa í för með sér skerðingu á ökufærni og 
meðferð þeirra.

í drögum að að frumvarpinu 61, gr. segir svo um tiikynningaskyídu iækna, einnig annarra iækna en 
taugalækna; ( svart: leturbreyting mín)

61. gr,
AfturkÖUun ökuréttinda.

Útgefandi ökuréttinda getur afturkallað ökuréttindi ef hlutaðeigandi fullnægir ekki lengur 
skilyrðum til að öðlast ökuskírteini eða ef Ökumaður haíiiar að undirgangast læknisrannsókn 
skv. 2. mgr.

Ef læknir eða lögregla teiur að vafi lelki á því að handhafi ökuréttinda fullnægi 
skilyrðum b-Iiðar 2. mgr. 55. gr. skal gera trúnaöarlækni Umferðarstofu viðvart án 
tafar. Steudur þagnarskylda læknis því ekki í vegi. Eins fljótt og unnt er skal 
trúnaðarlæknir óska eftir því að hlutaðeigandi komi til læknisrannsóknar. Við þá rannsókn 
skal meta þá likamlegu og andlegu þætti sem áhrif hafa á aksturshæfhi og koma nánar fram í 
reglum sem ráðherra setur i reglugerð, að höfðu samráði við heilbrigðisráðherra og landlækni. 
Trúnaðarlæknir getur ákveðið að handhafí ökuréttinda fari í verklegt hæfiiispróf að lokinni 
læknisrannsókn. Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um skipun trúnaðarlæknis 
Umferðarstofu, einn eða fleiri, hæfiskröfur þeirra o.fl.
í þingskjölum og athugsemdum með frumvarpinu kemur ekki fram að það hafi verið sent 
heildarsamtökum lækna (Læknafélagi íslands) til umsagnar, þó iagt sé tii nýtt lagalegt frávik á 
þagnarskyldu lækna og snertir því málið ekki einvörðungu taugalækna heldur og alla lækna og 

grundvallarafstöðu til þagnarskyldu lækna.

Má vera að þetta hafi verið gert á fyrri stigum málsins en það kemur ekki skýrt fram í þeim þingskjölum 
sem ég hef séð á neti aiþingis.

Ég óska því eftir að áiiti Læknafélags íslands á frumvarpinu aðalíega 61. grein sem snertir lagalega 
breytingu á þagnarskyldu lækna, sé leitað, þótt tíminn sé talinn skammur, en mér finnst óeðiilegt að 
lagabreyting sé gerð á þagnarskyldu íækna án þess að áíit heiidarsamtaka iækna iiggi fyrir.

Hafi það verið gert á fyrri stigum máiins og afstaða Læknafélags íslands liggur fyrir biðst ég foriáts á 
þessari ósk minni.
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