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9. mars 2020

Høring – forslag til endringer i helsepersonelloven § 34 og ny § 34 a - melding
ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerhet
Allmennlegeforeningen takker for tilsendt høring og har følgende innspill:
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet 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. Departementet foreslår en ny § 34 a i
helsepersonelloven, samt endringer i § 34.
Leger, psykologer og optikere har i dag en plikt til å gi melding til offentlige
myndigheter dersom en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for
luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, og
helsetilstanden antas å ikke være kortvarig. Det foreslås imidlertid at også̊ at
flygeledere inkluderes i meldeplikten. Departementet foreslår også̊ at
helsepersonell skal få mulighet til å melde fra om loser og førere som det stilles
helsekrav til innen sjøfart og på̊ skinnegående kjøretøy.
Allmennlegeforeningen støtter viktigheten av at flygelederne er årvåkne og
medisinsk skikkede for å forhindre potensielt alvorlige ulykker, men vi er
bekymret for at meldeplikten også vil tilfalle fastlegene, i tillegg til godkjente
flyleger. Vi ønsker å understreke at fastlegene ikke har noen kjennskap til de
spesifikke helsekravene som stilles til flygeledere og at fastlegene per i dag
ikke har noen rolle i vurderingen av om hvorvidt helsekravene til flygelederne
er oppfylt eller ikke. Vi mener det er viktig at vurderingen med tanke på
medisinsk skikkethet hos flygeledere kun vurderes av flyleger som er godkjent
av Luftfartstilsynet eller av luftfartsmyndigheter i det landet flygelederen er
hjemmehørende, og vi støtter at disse legene må forholde seg til en
meldeplikt ved ikke innfridd helsekrav. Vi ønsker også å understreke
viktigheten av at arbeidstaker selv har ansvar for sin egen yrkesutøvelse, og
ved behov kontakter godkjent flylege for veiledning/oppfølging.
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Departementet foreslår at leger, psykologer og optikere uten hinder av
taushetsplikt skal kunne gi melding til offentlige myndigheter når det er grunn
til å tro at en pasients helsesvekkelse kan føre til skade på̊ personer, ved at
pasienten fører skinnegående kjøretøy eller fartøy på̊ sjøen, eller ved at
pasienten utfører tjeneste som los. Det foreslås ikke en meldeplikt for disse
gruppene, men en meldeadgang. Allmennlegeforeningen støtter dette som
et forebyggende tiltak, da det ikke pålegger leger, psykologer og optikere
en plikt til å melde fra, men det gir en adgang til å melde fra gitt en
skjønnsmessig vurdering at dette er hensiktsmessig for å unngå personskader.
Med hilsen
Elin Kjølsrød Ødemark
styremedlem
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