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Høringsbrev — forslag til endringsforskrift av forskrift 20. januar 2012 nr. 85

Det vises til Samferdselsdepartementets høringsbrev av 23. april 2015 vedrørende forslag til
endring av forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre stoffer
enn a1kohol m.m. Høringsfristen er satt tiI 3. august 2015.

De foreslåtte endringene er i tråd med lovmotivene om at forskriften skal være dynamisk og
skal kunne endres i takt med endringer i bruksmønsteret for rusmidler.

likhet med Samferdselsdepartementet slutter Oslo tingrett seg til de tilrådninger
referansegruppen er kommet med hva gjelder mandatets tre første strekpunkter.

Referansegruppen har videre tatt opp spørsmålet om leger som foreskriver legemidler til eget
bruk/selvbehandling skal omfattes av forskriften, når informasjon om
legemiddelbehandlingen på forhånd ikke er dokumentert.

Etter forskriftens § 1 tredje ledd kommer ikke forskriften til anvendelse hvor overskridelsen
skyldes legemiddel brukt i samsvar med behandling og etter gjeldende forskrivning fra lege
eller tannlege, jf. vegtrafikkloven § 22 tredje ledd andre punktum. Det fremgår av
forarbeidene til forskriften at bakgrunnen for unntaket er at regler basert på et
nulltoleranseprinsipp, anvendt på slike tilfeller, vil i de fleste tilfeller fremstå som urimelig. I
forhold til legemidler inntatt i samsvar med resept, uttales det i forarbeidene at det synes riktig
å legge vekt på eventuell toleranseutvikling. Det fremstår som rimelig at bare de tilfeller hvor
det, etter en individuell vurdering, kan legges til grunn at vedkommende sjåfør var påvirket i
slik grad at kjøreferdighetene var satt vesentlig ned, rammes av loven, jf. vegtrafikkloven § 22
forste ledd.

Spørsmålet er hvorvidt dette unntaket ikke skal gjelde for leger som foreskriver legemidler til
eget bruk. Referansegruppen viser til at det etter gjeldende nasjonale retningslinjer for
forskrivning av vanedannende legemidler, fremgår at leger ikke bør foreskrive slike
legemidler til eget bruk, men at det ikke cr ulovlig å gjøre det.
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På den bakgrunn at det er lovlig å skrive ut denne type medikamenter til seg selv, er det Oslo
tingretts syn at leger, som foreskriver denne  type legemidler  til eget bruk, bør behandles som
andre sjåfører, som har fått foreskrevet legemiddel av lege eller tannlege.

Referansegruppen gjør gjeldende at en lege vil kunne tilpasse sin forklaring til de faktiske
påviste konsentrasjoner. Etter Oslo tingretts oppfatning vil det være et bevisspørsmål, som må
vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Selv om forskriften om nulltoleranse ikke gjelder, vil
det likevel være straffbart å føre motorvogn, dersom man etter en helhetsvurdering (hvor for
eksempel en sakkyndiguttalelse er en del av bevisbildet) kan legge til grunn at
medikamentinntaket har ført til nedsatt kjøreferdighet, jf. vegtrafikkloven § 22 første ledd.

Medikamenter med ruspotensiale vil oftest være merket med rød varseltrekant. Dette
innebærer imidlertid ikke et absolutt forbud mot føring av motorvogn.

Når det gjelder krav til dokumentasjon/informasjon om legemiddelbehandlingen, bør reglene
være like uavhengig om man skriver ut medikamentene til seg selv eller til andre pasienter.

Oslo tingrett er enig i at foreskrivende lege må oppfordres til å påføre resepten maksimal
døgndose, varighet av behandling og forholdsregler i forhold til føring av motorkjøretøy. Oslo
tingrett støtter også referansegruppens  generelle  forslag om en bedre harmonisering av
regelverket i førerkortforskriftens helsekrav og i forskrift om faste grenser.

Vedrørende mulig regulering av korttidsbehandling og sporadisk bruk av trafikkfarlige
legemidler, er det Oslo tingretts syn at dette bør gjøres gjennom bedre/skjerpet krav til
dokumentasjoniinformasjon ved utskrivning av medikamentene.

Oslo tingrett har for øvrig ingen bemerkninger til endringsforslaget.
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