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Høring – forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a – 

melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 22. januar 2020. 

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøte 4. mars 2020. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

 

I høringsnotatet fra HOD foreslås det en ny bestemmelse som skal sikre at leger, psykologer og 

optikere har adgang til å melde fra til offentlige myndigheter ved visse helsesvekkelser som er 

eller kan være av fare for trafikksikkerheten. 

 

Flygeledere foreslås inkludert i meldeplikt mens det foreslås adgang til å melde loser og førere 

innen sjøfart og skinnegående kjøretøy. Meldeplikt-/adgang skal gis heretter ikke bare til leger 

men til helsepersonell (optikere, psykologer). 

 

Utvidelse av meldeplikt/-adgang gjør det lettere for helsepersonell å melde om helsesvekkelser 

som i utgangspunktet er begrenset av taushetsplikten. Det er viktig å påpeke at balansen 

mellom personvern og meldeplikt alltid må vurderes nøye og at dette er behandlerens ansvar. 

Utvidelse av meldeplikt/-adgang kan svekke taushetsplikten som er grunnlag for en tillitsfull 

pasient(bruker) – lege(behandler) relasjon. 

 

Om man skal skille mellom meldeplikt og –adgang mellom de forskjellige grupper kan 

diskuteres. Argument for kun meldeadgang i gruppen los/skipsfører/skinnegående fartøyer er å 

senke terskelen for å melde. Of foreslår en evaluering av ordningen etter et rimelig tidsrom. 

 

Departementet foreslår også å fjerne behandlerens plikt til å oppfordre pasienter til å levere inn 

førerkort eller sertifikat, og erstatte dette med plikt til å opplyse pasienten om at helsekravene 

for føring av motorvogn m.fl. ikke er oppfylt. Det har vært ansett upraktisk og uhensiktsmessig 

at en pasient skal oppsøke politiet eller vegmyndighetene for å innlevere førerkortet, spesielt i 

tilfeller der helsesvekkelsen er av kort varighet. Så lenge det ikke fattes vedtak om tilbakekall 

av førerretten, kan førerkortet også hentes ut igjen når personen selv ønsker det – det mangler 

en faglig vurdering og kvalitetssikring av tilbakeleveringsprosessen.  

 

Overlegeforeningen er enig i denne tilpasningen som anses som hensiktsmessig. Det foreslås 



ingen endringer i selve behandlerens (leges, optikers og psykologs) meldeplikt for pasienter 

med førerkort eller sertifikat til fylkesmannen når pasienten ikke oppfyller helsekravene 

(helsepersonelloven §34) som anses som godt innarbeidet.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk overlegeforening 

 

Anne Karin Rime (sign.) 

leder 

 

 

  

 

   

 


