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FRAMLEGG TIL ENDRINGAR I VEGTRAFIKKLOVA KNYTT TIL ANDRE
RUSMIDDEL ENN ALKOHOL - HØYRING AV RAPPORT FRÅ
ARBEIDSGRUPPE
Vi viser til høringsbrev datert 2009.03.30 hvor Samferdselsdepartementet ber om kommentarer til
forslag til endringer av Vegtrafikkloven når det gjelder kjøring under påvikning av av andre
rusmidler enn alkohol i veitrafikken. Underlaget er rapport fra arbeidsgruppe utgitt mars 2009.
Statens havarikommisjon for transport støtter fullt ut innføringen av mulighet for hurtigtester av
rusmiddelbruk og påfølgende sanksjonsmuligheter etter en legalgrense som forebyggende tiltak. Vi
har erfaring for at bruk og misbruk av rusmidler og medikamenter i veitrafikken påvirker
sikkerheten betydelig. Dette området har etter vår vurdering et stort potensial for bedret sikkerhet,
og et slikt tiltak vil etter vårt syn kunne bidra i positiv retning.
Vi merker oss likevel at bruk av reseptbelagte legemidler ikke foreslås tillagt noen legalgrense, men
at det er legens og pasientens eget ansvar å definere når de blir å regne som påvirket. Vi forstår godt
at dette er vanskelig å innføre og at dette er svært komplekst. Vi vil likevel peke på at en slik
ordning stiller store krav til behandlende leger. Våre undersøkelser har gitt indikasjoner på at det i
ved slike sikkerhetsvurderinger ovenfor legene muligens vil være påkrevd med ytterligere
oppfølging og veiledning fra helsemyndighetenes side.
For øvrig har vi ingen kommentarer.
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