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Hafnarfjörður 15. febrúar 2019

Efni: Frumvarp til umferðarlaga, 219. mál, stjórnarfrumvarp

Af tilefni umsagnar Læknafélags íslands, dags. 11. febrúar 2018 (svo; á væntanlega að vera 2019), um 
ofangreint frumvarp.

Tekið er undir þau sjónarmið sem fram koma í áliti Læknafélagsins um 64. gr. frumvarpsins.

Sú hætta sem Læknafélagið bendir á um að frávik frá þagnarskyldu, með þeim hætti sem gert er ráð 
fyrir ífrumvarpinu, geti haft neikvæð áhrif er raunveruleg. Það liggur þegar fyrir amk eitt dómafordæmi 
Hæstaréttar þar sem fjallað er um dauðsfall, sem möguiega hefði verið hægt að koma í veg fyrir, vegna 
þeirrar trúar sjúklings (sem var reyndar röng) að ef hann leitaði sér læknisþjónustu þá ætti hann á 
hættu að heilbrigðisstarfsmenn myndu upplýsa yfirvöld um brot hans á lögum.

í Hrd. 510/2004 er því slegið föstu að nafngreindur maður vildi ekki leita sér læknishjálpar hér á landi, 
vegna eiturlyfja sem hann hafði innvortis, „eftir að honum varð Ijóst að þá kæmist upp um hann". 
Maðurinn lést og voru félagar hans dæmdir sekir fyrir að hafa ekki tekið af honum ráðin og komið 
honum undir læknishendur.

í öðrum dómi Hæstaréttar, nr. 252/1988, hefur rétturinn skýrt nánar hvað felst í trúnaðar- og 
þagnarskylduákvæðum heilbrigðisstarfsmanna og hefursú túlkun beina þýðingu varðandi málavexti í 
Hrd. 510/2004 og ákvæði 64. gr frumvarpsins. Nánar segir í Hrd. 252/1988: „Rík trúnaðar- og 
þagnarskylda hvílir á starfsmönnum heilbrigðisþjónustu, bæði vegna almennra 
mannréttindasjónarmiða og í  þeim tilgangi meðal annars að samband lækna oa siúklinaa aeti verið 
náið oa heilsuvernd oa lækninaar aeti skilað sem mestum áranari."

í stundakennslu undirritaðs við Læknadeild HÍ um þagnarskylduákvæði sem snúa að heilbrigðis- 
starfsmönnum hefur verið lögð áhersla á að sjúklingar verða í ölium tilvikum að geta leitað ásjár 
heilbrigðisstarfsmanna ef eitthvað bjátar án þess að eiga á hættu að yfirvöldum verði gert viðvart. 
Annars sé hætta á að samband lækna og sjúklinga verði ekki nægilega náið og augljóst að veigri 
sjúklingar sér við að leita til heilbrigðisstarfsmanna af ótta við að upplýsingum um þá verði komið til 
eftirlits- eða löggæsluyfirvalda muni heilsuvernd og lækningar ekki skila hámarksárangri.
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