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Umsögn um írumvarp til umferðalaga, þingskjal 814 -  495. mál

Landlæknir hefur áður sent umsögn um frumvarp þetta og stendur við fyrri umsögn með 
viðbótum.

í fyrri umsögn var tekið undir jákvæð áhrif þess að setja lögunum markmið. Þar var að auki 
áréttað hve mikilvæg tækifæri felast í að gefa heilsusamlegri ferðamátum, svo sem 
almenningssamgöngum og hjólreiðum, aukið vægi út frá sjónarmiðum lýðheilsu. Lækkuð 
viðmiðunarmörkin íyrir vínandamagn í blóði ökumanns úr 0,5 %o í 0,20%o er mildlvægt skref. 
Er þar farin sama leið og Svíar og Norðmenn hafa þegar gert á þessu sviði. Þar vegur þungt að 
ökumenn aka síður eftir neyslu áfengis vegna þess að þeir telji sig vera undir mörkum. Sú 
nýlunda að veita heimildir til að hafa lækni við Umferðarstofu og hafa þannig farveg fyrir 
starfandi lækna til að vísa einstaklingum til skoðunar og endurmats á aksturshæfni er farsælt 
skref einnig. Þar með er kominn stjómsýsluaðili sem tekur ábyrgð og framfylgir 
mati/niðurstöðum í samræmi við settar reglur þar um.

Fyrri sértæk ábending er varða frumvarpið sjálft stendur enn:

f 48. grein er kveðið á um skyldur ökumanns vélknúins ökutækis til að gangast undir 
öndunarpróf og láta í té lífssýni. 
í eflirfarandi málsgrein er þessi texti ~~

Lögregla annast töku öndunar-, svita- og munnvatnssýnis. Læknir, hjúkrunarfræðingur 
eða lífeindafræðingur annast töku blóðsýnis og eftir atvikum munnvatns-, svita- og þvagsýnis.
Aðrar rannsöknir og klínískt maí skal framkvæmt af lækni eða hjúkrunarfræðingi.

Þar sem ekki liggur fyrir tæmandi lýsing á hvað átt getur verið við undir upptalningunni aðrar 
rannsóknir og klínískt mat en ekki er hægt að sjá annað en að það geti falið í sér t.d. mat á 
eitrunaráhrifum af völdum áfengis og/eða lyfja (með hliðsjón t.d. af vistun í fangageymslu) 
og/eða til að útiloka að ástand það sem er til staðar, stafi af sjúkdómi en ekki áfengisneyslu eða 
lyfjum. Því er hér tillaga að breyttu orðalagi í 48. grein:

í stað
Aðrar rannsóknir og klínískt mat skal framkvœmt a f lækni eða hjúkrunarfrœðingí 

Myndi þessi setning hljóða svo:
Aðrar rannsóknir og klínískt mat skal fara fram á ábyrgð lœknis.
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Landlæknir bætir efnislega nokkuð við fyrri umsögn sína, m.a. á grundvelli umsagnar frá 
Taugalæknafélagi íslands.

Almennt er ekki sérstök ástæða til að kalla lækni Umferðarstofu trúnaðarlækni enda hefur sú 
merking enga lögformlega stöðu í þessu samhengi. Trúnaðarlæknir hefur jafnan hlutverk 
gagnvart starfsfólki stofnana en ekki skjólstæðingum og kann þetta að valda misskilningi. 
Jafiigott er að í lögunum sé vísað tii læknis Umferðarstofu.

Frumvarpið getur um heimild til að innheimta gjald vegna þjónustu trúnaðariæknis 
Umferðarstoíu en huga þarf þá að kostnaðarþátttöku hins opinbera í vottorðum og prófunum á 
aksturshæfni eins og öðrum ökuleyfisvottorðum.

í 55. grein um skilyrði til að mega stjórna ökutæki, lið b tilgreint:
heíur nægilega andlega og líkamlega færni, sbr. þó 3. mgr. þessarar greinar, og uppfyllir 
kröfur um sjón

Ekki verður séð þörf fyrir að tilgreina sérstaklega að uppfvlla þurfi kröfur um sión umfram aðrar 
kröfur um andlega og Ííkamlega fæmi tii aksturs,

í 61. grein frumvarpsins er kveðið á um að lækni beri skyida tii að gera trúnaðarlækni 
Umferðarstofu viðvart án tafar ef hann telur að vafi leiki á því að handhafl ökuréttinda fulinægi 
skiiyrðum b. liðar 55. gr. Skilyrdi til aö mega stjörna ökutœki. Trúnaðarlækni Umferðarstofu ber 
að óska eftir að hiutaðeigandi komi til iæknisrannsóknar. Ennfremur að trúnaðarlæknir 
Umferðarstofu geti ákveðið að handhafi ökuréttinda fari í verklegt hæfnispróf að lokinni 
læknisrannsókn.

Framsetning fyrstu máisgreinar 61. greinar þar sem nefnd eru í sömu svipan iæknir og lögregla 
og sambæriiegar skyldur gerir ekki greinarmun á ólíkum hlutverkum þeirra.

Með þessu er hlutverki iækna í vöktun almannaheilla gefið meira vægi en trúnaðar iæknis við 
skjólstæðing. Rétt er að benda á að eina undanþágan sem í gildi eru nú hvað þetta varðar er 
þegar læknir telur að öryggi barns sé ógnað, í barnaverndarmáium, Ljóst er að í nágrannalöndum 
okkar hefur tilkynningaskyldu verið komið á en jafnframt óljóst hvaða árangur hefur verið af 
firamkvæmd. íhuga þarf hugsanleg viðuriög lækna ef þeir framkvæma hana ekki og ennfremur 
þær skaðabótakröfur sem slík vanræksla gæti skapað. Sýnt hefur verið fram á fjölgun lögsókna á 
hendur læicna í Kanada vegna skaðabóta þegar eínstaklingur veldur slysi sem læknir hefur elcki 
tilkynnt. Til eru rannsóknir sem sýna að þar sem tilkynningaskylda er til staðar, þá hætti 
sjúkiingar að segja læknum til um heilsubrest. Getur það leitt til verri meðferðar sjúkiingsins og 
verri heilsu. Afleiðing þess er meiri hætta í umferð en ekki minni, Kann að vera æskilegt að 
skoða heldur þann kost að nákvæm reglugerð skilgreini hverjir geti ekld ekið og hverja 
hugsanlega beri að tilkynna.

Kveðið er á um að trúnaðarlækni Umferðarstofu beri að óska eftir að hlutaðeigandi komi tii 
læknisrannsóknar. Ekki verður séð að þess sé þörf í öilum tilvikum enda megi kalla eftir skýrslu 
frá iækni viðkomandi og talca ákvarðanir á grundvelli hennar. Því er óheppilegt að kveða svo 
skýrt á um verklag, þ.e. að hiutaðeigandi skuli koma til læknisrannsóknar. Ekki er heldur rétt að 
setja í lög ákvæði um að verklegt hæfnispróf sé lokapróf til ákvarðanatöku um aksturshæfni, 
Ekki eru til gagnreyndar aðferðir til að velja verklegt hæfnispróf um aksturshæfni fólks með 
heilsubrest. Lagaheimild ætti að vera fyrir trúnaðarlækni Umferðarstofu til að nota hæfnispróf 
án þess að það sé lokapróf. Nánari útfærsla getur svo verið í reglugerð.



Tiilaga um eíhislega viðbótargrein í frumvarpið.

Rétt er að setja í lög að sjúklingi beri að fara að fyrirmælum iæloiis um akstur ef 
sjúkdómsgreining hefur áhrif á akstursgetu hans. Myndi það styðja íramkvæmd þegar læknir 
telur ástæðu til að ráðleggja einstaklingi t.d. að aka ekki vegna tímabundinna veikinda.

Við undirbúning þessa frumvarps hefur verið haft víðtækt samráð við bæði fagfólk á sviði 
umferðaröryggis og hagsmunahópa og er því líklegt að góð sátt geti verið um framkvæmd og 
eftirfylgni, sem er mikilvægt.

Landiæknir lýsir yfír stuðningi við frumvarpið, með þeim ábendingum um breytingar sem hér 
fyigja.

Virðingarfylist,

ÍXJ X iMáAâ Cqlxá̂
CÍeixjjrunntöugsson 
iandlæknir


