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Missiv
Datum

Dnr/Beteckning

2019-06-19

TSF 2019-27

enligt sändlista

Remiss
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav
för innehav av körkort m.m.
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag.
Bakgrund till förslaget
Kraven på vilken specialistläkarkompetens som är nödvändig vid utfärdande
av intyg avseende bedömning av lämplighet att framföra motorfordon
regleras i 17 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS
2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Vissa patienter
med hjärt- och kärlsjukdomar föreläggs av Transportstyrelsen att lämna in
ett läkarintyg som enligt föreskriften ska vara utfärdat av läkare med
specialistkompetens i kardiologi. En del av dessa patienter lämnar
specialistsjukvården i kardiologi efter en viss tid för att behandlas av annan
specialistkompetent läkare med vana av kardiologiska bedömningar. Det
uppstår problem när behandlande läkare som inte är kardiolog inte får
utfärda läkarintyget.
I likhet med för hjärt- och kärlsjukdomar, föreläggs vissa patienter med
psykiska sjukdomar och störningar av Transportstyrelsen att lämna in ett
läkarintyg som ska vara utfärdat av läkare med specialistkompetens i
psykiatri. En del av dessa patienter behandlas i primärvården av annan
specialistkompetent läkare och det uppstår då problem för patienten att
komma in med efterfrågat intyg.
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Dessa situationer skapar hinder i sjukvården och för den berörda patienten
som behöver få ett läkarintyg utfärdat för att ta eller behålla sitt körkort.
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Förslagets innehåll i korthet
Transportstyrelsen avser att införa ändringar i 17 kap. om kraven på
läkarens specialistkompetens vid utfärdande av intyg i Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för
innehav av körkort m.m. Förslaget möjliggör att fler specialistkompetenta
läkare får utfärda efterfrågade intyg för hjärt- och kärlsjukdomar samt
psykiska sjukdomar och störningar jämfört med idag.
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 december 2019.
Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/

Synpunkter
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda
senast den 13 september 2019. Vänligen ange vårt diarienummer
TSF 2019-27 i svaret.
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
vag@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge
Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen
och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att
publiceras.
Kontaktpersoner
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Patrik Grundtman, utredare, enheten för trafikant, Transportstyrelsen
tfn 010-495 33 21, patrik.grundtman@transportstyrelsen.se
Witold Pisarek, överläkare, enheten för trafikant, 010-495 56 05,
witold.pisarek@transportstyrelsen.se
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Sofi Nygren, jurist, enheten för gemensamma funktioner, Transportstyrelsen
tfn 010-495 55 57, sofi.nygren@transportstyrelsen.se

Med vänlig hälsning

Nenne Åman
Föreskriftsansvarig
Väg och järnväg
Sändlista

Socialstyrelsen, samråd enligt 8 kap. 1 § körkortsförordningen (1998:980)
Carl Granfors, specialist i allmän psykiatri
Förvaltningsrätterna i Göteborg, Stockholm, Falun och Luleå
Göran Kennebäck, specialist kardiologi, Karolinska Institutet
Hjärt- och lungsjukas riksförbund
Högsta förvaltningsdomstolen
Kammarrätten i Sundsvall
Kommunal
Motormännens riksförbund
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
Polismyndigheten
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)
Svenska Läkaresällskapet
Svenska Läkaresällskapet, följande sektioner:
- allmänmedicin (svensk förening för allmänmedicin)
- psykiatri (svenska psykiatriska föreningen)
- kardiologi (svenska kardiologföreningen)
Sveriges kommuner och landsting
Sveriges Läkarförbund
Svenska Taxiförbundet
Svensk Trafikmedicinsk förening
Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR)
Svenska Transportarbetarförbundet
Sveriges Åkeriföretag
Trafikmedicinskt centrum Huddinge
Trafikutbildarnas riksorganisation
Transportföretagen
Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd – TYA
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