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Høring - Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol
Det vises høringen – Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol - på
Samferdselsdepartementet sine nettsider, med høringsfrist 30.03.2009. Universitetet i Trondheim –
NTNU var ikke blant høringsinstansene, men dette tolker vi som en inkurie.
Det medisinske fakultet ved NTNU har følgende høringsuttalelse, utarbeidet av professor Lars
Slørdal og professor Olav Spigset:
”Høringsuttalelse fra NTNU/St. Olavs Hospital vedr. rapporten ”Kjøring under påvirkning
av andre rusmidler enn alkohol. Forslag til endringer i vegtrafikkloven. Rapport fra
arbeidsgruppe mars 2009.”
De relevante fagmiljøene ved Det medisinske fakultet, NTNU, og St. Olavs Hospital, er blitt gjort
kjent med rapporten og har deretter tatt direkte kontakt med Samferdselsdepartementet ved John
Arild Jenssen. Vi står ikke på listen av høringsinstanser, men ble av Jenssen oppfordret til å sende
inn eventuelle kommentarer.
Vi slutter oss til arbeidsgruppens flertall, og mener at forslagene som fremsettes i alt vesentlig er
gode og velfunderte og vil være skritt i riktig retning når det gjelder håndhevelse av vegtrafikksaker
med påvirkning fra andre midler enn alkohol.
Vi har fem spesifikke kommentarer til rapporten:
1. Arbeidsgruppen omfatter så vidt vi kan se kun en fagperson som representerer det
biomedisinske fagfeltet. Vedkommende har tydeligvis gjort en god jobb, idet de viktige
utfordringene når det gjelder de biomedisinske vurderingene i forhold til denne type
trafikksaker synes ivaretatt. Vi hadde likevel gjerne sett at arbeidsgruppen var bredere
sammensatt.
2. Arbeidsgruppens redegjørelse for hvordan rusmidler og medikamenter påvirker føreres evne
til bilkjøring (rapportens punkt 7) er noe ensidig og – etter vår mening – kanskje ikke helt
korrekt. Vi savner inklusjon av noen legemidler på listen over trafikkfarlige substanser.
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3. Forslaget om innføring av en legalgrense (punkt 8) støttes. Det er viktig å sikre faglig
konsensus rundt legalgrensene for enkeltstoffer, og det er derfor viktig at den
rådgivningsgruppen som skal utrede dette får en bred sammensetning i tråd med
arbeidsgruppens forslag. I tillegg til de fagmiljøene som er nevnt, bør kanskje også
trafikkforskere fra SINTEF inkluderes.
4. Når det gjelder politiets kontrolladgang (punkt 11), er vi også enige med arbeidsgruppen.
Rapporten burde kanskje likevel i sterkere grad fremhevet at spyttprøver er beheftet med
betydelig ”feilmargin”, og presisert at kontrolladgangen også bør foreligge ved negativ
spyttprøve.
5. Vi tror at forslaget om at bilførere som bruker relevante legemidler skal kunne legge fram
resept i kontrollsituasjoner, er uheldig. Mange pasienter oppbevarer sine resepter på apotek, og
A- og B-resepter blir i alle tilfelle ”inndratt” og arkivert av ekspederende apotek. Dette er i
alle tilfelle informasjon som kan dokumenteres i ettertid, og det bør være tilstrekkelig.
Vi vil ellers takke for anledningen til å fremlegge våre synspunkter.”
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