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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 

Transportstyrelsen har under åren 2018-2020 genomfört en översyn av de 

medicinska kraven för innehav av körkort vid diabetes mellitus. Översynen 

har resulterat i en rapport som finns publicerad på Transportstyrelsens 

webbplats. Transportstyrelsen påbörjade arbetet med översynen som en 

följd av att reglerna om diabetes har funnits i många år och att myndigheten 

genom åren har fått synpunkter på reglerna om diabetes från medborgare, 

patientorganisationer och hälso- och sjukvården. 

I översynen genomförde Transportstyrelsen en omfattande analys och 

tolkning av körkortsdirektivets bilaga III för att utreda hur 

medicinföreskrifterna förhåller sig till direktivets reglering om diabetes 

mellitus. Transportstyrelsen har bedömt att föreskrifterna på flera ställen 

inte uppfyller minimikraven i direktivet, vilket innebär att föreskrifterna 

behöver revideras för att nå upp till den nivå som direktivet kräver. 

Analysen har också tydliggjort att föreskrifterna i flera fall ställer högre krav 

än direktivet. De strängare regler som inte längre är motiverade behöver tas 

bort. I arbetet med översynen har också framkommit att vissa begrepp i 

föreskrifterna saknar tydliga definitioner, vilket skapar en otydlighet i hur 

föreskrifterna ska förstås. Till följd av slutsatserna i översynen har 

Transportstyrelsen påbörjat ett arbete med att revidera 

medicinföreskrifternas kapitel om diabetes mellitus. 
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Förslagets innehåll i korthet 

Transportstyrelsen föreslår att befintligt kapitel 6 om diabetes i 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) upphävs 

och ersätts med ett nytt kapitel om diabetes.  

I förslaget till nytt kapitel om diabetes tydliggörs bland annat vad som gäller 

avseende körkortsinnehav vid sjukdomen diabetes. Föreskrifterna öppnas 

också upp vad gäller möjlighet att under vissa förutsättningar beviljas högre 

behörigheter vid andra typer av diabetes än typ 2 med medicinering som 

medför risk för hypoglykemi.  

Vidare föreslås nedanstående ändringar i kapitel 1 och kapitel 17 § 3, 

samma föreskrifter som ovan:  

 tillägg av en ny paragraf i föreskrifternas första kapitel (§ 4 a). Den 

nya paragrafen reglerar tillstånd efter organtransplantation och 

implantation av nya organ. 

 ändring i kap. 17 § 3 avseende vilken läkare som får utfärda intyg 

om diabetessjukdomen. 

 

Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 januari 2022.  

 

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 18 juni 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-100 i 

svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 

vag@transportstyrelsen.se 

eller till 

Transportstyrelsen 

Väg och järnväg 

Box 267 

781 23 Borlänge 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
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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: 

Sara Magnusson, utredare, 010-495 55 06 

sara.magnusson@transportstyrelsen.se 

Sofi Nygren, jurist, 010-495 55 57 

sofi.nygren@transportstyrelsen.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Sara Magnusson 

Utredare 

 

Sändlista 

Socialstyrelsen, samråd enligt 8 kap. 1 § körkortsförordningen (1998:980) och 

8 kap. 2 § taxitrafikförordningen (2012:238) 

Arbetsmiljöverket 

Diabetesförbundet 

Diabetesorganisationen i Sverige 

Förvaltningsrätterna i Göteborg, Stockholm, Falun och Luleå 

Högsta förvaltningsdomstolen 

Kammarrätten i Sundsvall 

Kommunal  

Kommerskollegium 

Motormännens riksförbund  

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)  

Polismyndigheten 

Regelrådet 

Svenska Läkaresällskapet 

Svenska Läkaresällskapet, följande sektioner: 

mailto:sara.magnusson@transportstyrelsen.se
mailto:sofi.nygren@transportstyrelsen.se
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- allmänmedicin (svensk förening för allmänmedicin) 

- diabetologi (svensk förening för diabetologi) 

Svenska Taxiförbundet  

Svenska Transportarbetarförbundet 

Svenska Turistbussföretagen 

Svensk förening för sjuksköterskor inom diabetesvård 

Svensk Trafikmedicinsk förening 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)  

Sveriges Läkarförbund  

Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) 

Sveriges Åkeriföretag  

Trafikmedicinskt centrum Huddinge  

Trafikutbildarnas riksorganisation 

Transportföretagen  

Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd – TYA 


