LΣkarintyg diabetes
avseende lΣmpligheten att
inneha k÷rkort m.m.

Namn- och adressfΣlt:

Personnummer

*10312011*

A. Jag har f÷rarbeh÷righet: ...................................

Jag s÷ker f÷rarbeh÷righet: ....................................

AM = moped,klass I, A1 = lΣtt motorcykel, A = motorcykel, B = personbil, lΣtt lastbil och lΣtt slΣpfordon, C = tung lastbil,
D = buss, E = tungt slΣpfordon, Traktor = traktorkort, Taxi = taxif÷rarlegitimation

Identiteten Σr styrkt genom:
(ifylls av lΣkaren)

ID-kort
Svenskt k÷rkort

Personlig kΣnnedom
F÷rsΣkran enligt 18 kap. 4 º

Svenskt pass

F÷rsΣkran enligt 18 kap 4 º i VΣgverkets f÷reskrifter (VVFS 2008:158): Om godtagbar identitetshandling saknas fσr
identiteten faststΣllas genom att en f÷rΣlder, annan vσrdnadshavare, make, maka eller sambo skriftligen f÷rsΣkrar att
lΣmnade uppgifter om s÷kandens identitet Σr riktiga. Den som lΣmnar en sσdan f÷rsΣkran ska vara nΣrvarande vid
identitetskontrollen och kunna styrka sin egen identitet.

B. AllmΣnt
Vilket σr stΣlldes diagnosen diabetes?
Patienten har diabetes:

Typ 1

Typ 2

Behandling:

Endast kost

Tabletter

Insulin

Insulin sedan σr

Annan behandling, vilken?
Ja Nej

C. Hypoglykemier (lσgt blodsocker)
1. F÷rekommer hypoglykemier med tecken pσ nedsatt hjΣrnfunktion (neuroglukopena symptom)?
Om ja, hur mσnga gσnger under det senaste σret?
2. �r patienten vΣl f÷rtrogen med symptom pσ hypoglykemi?
3. Har patienten f÷rmσga att kΣnna varningstecken pσ akut hypoglykemi?
4. Har patienten kΣnnedom om lΣmpliga σtgΣrder vid hypoglykemi?
5. Har patienten beh÷vt hjΣlp av annan person f÷r att hΣva hypoglykemi under det senaste σret?
Om ja, hur mσnga sσdana episoder?
6. Har patienten varit inblandad i nσgon trafikincident pσ grund av hypoglykemi under det senaste σret?
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7. F÷r innehav av beh÷righeterna C, CE, D, DE och Taxi:
a. Genomf÷r patienten egenkontroller av blodsocker?
b. G÷rs detta minst tvσ gσnger dagligen samt i samband med bilk÷rning?

LΣkarens signatur

D. Synintyg

Ja Nej

Alternativ 1:
Vid synnedsΣttningar av betydelse f÷r innehavet krΣvs ÷gonlΣkarintyg. Detta gΣller vid proliferativ retinopati,
genomgσngen laserbehandling av retinopati, signifikant makula÷dem eller vid annan ÷gonsjukdom samt om
÷gonbottenfoto saknas.
�gonlΣkarintyg kommer att skickas in separat
Alternativ 2: (frσgorna 1-3 besvaras)
Om ÷gonlΣkarintyg inte krΣvs kan behandlande specialistkompetent lΣkare med god kΣnnedom om
patientens sjukdom hΣr avge intyg om synfunktionen.
1. �r synfΣltspr÷vning enligt Donders konfrontationsmetod utan anmΣrkning?
2. SynskΣrpa (samtliga bokstΣver ska kunna lΣsas pσ den rad som anger synskΣrpan).
Uppgifterna om synskΣrpa med och utan korrektion kan grundas pσ aktuellt intyg av bl.a. legitimerad
optiker eller den som Σr anstΣlld hos optiker. Alternativt kan kopia av sσdant intyg bifogas. Uppgifter
frσn ÷gonbottenfoto kan ocksσ anvΣndas.
Utan korrektion * Med korrektion **
H÷ger ÷ga

,

,

VΣnster ÷ga

,

,

,
,
BinokulΣrt
* Uppgiften Σr obligatorisk. ** Uppgiften Σr obligatorisk om f÷reskriven synskΣrpa endast uppnσs med korrektion.
3. F÷rekommer dubbelseende?
E. Bed÷mning
Patienten uppfyller kraven enligt 6 kap. i VVFS 2008:158 f÷r:
AM

A1 A

B

BE

Traktor

C

CE

D

DE

Taxi

Kan inte ta stΣllning

Patienten s÷ker beh÷righet C, CE, D, DE eller Taxi.
�r han eller hon lΣmplig att inneha sσdan beh÷righet med hΣnsyn till de k÷rningar och arbetsformer som Σr
aktuella vid sσdant innehav. (Se 6 kap. 9 º i VVFS 2008:158.)
�vriga upplysningar och kommentarer:

Patienten b÷r f÷re Σrendets avg÷rande unders÷kas av lΣkare med specialistkompetens i:

Intygsdatum (����MMDD)

LΣkarens underskrift
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Adress och ort
Namnf÷rtydligande
Telefon

Specialitet

LΣkarintyget skickas till Transportstyrelsen, 701 97 �rebro.
LΣkarens signatur

Enligt 3 kap. 1 º k÷rkortsf÷rordningen (1998:890) gΣller fr.o.m. 1 april 2009 att
- grupp I omfattar beh÷righeterna AM, A1, A, B, BE och traktorkort
- grupp II omfattar AM, A1, A, B, BE, traktorkort, C och CE samt
- grupp III omfattar AM, A1, A, B, BE, traktorkort, C, CE, D och DE.
F÷r innehav av taxif÷rarlegitimation gΣller samma bestΣmmelser som f÷r D och DE om inte annat uttryckligen anges
i VΣgverkets f÷reskrifter nedan.
Utdrag ur VΣgverkets f÷reskrifter om medicinska krav f÷r innehav av k÷rkort m.m. (VVFS 2008:158)
6 kap. Diabetes
Innehav i grupp I-III
1 º Diabetessjukdom som inte Σr under godtagbar kontroll med avseende pσ risken f÷r hypoglykemi, utg÷r hinder f÷r
innehav. Vid hypoglykemi ska sΣrskilt beaktas tecken pσ nedsatt hjΣrnfunktion (neuroglukopena symptom) samt
risk f÷r medvetsl÷shet, sΣrskilt sσdan som inte f÷regσtts av varningssymptom. Innehavaren ska ha kunskap
om varningstecken pσ akut hypoglykemi och motσtgΣrder.
Vid andra komplikationer av diabetessjukdomen ska bed÷mningen av trafiksΣkerhetsrisken g÷ras med tillΣmpning
av vad som i ÷vrigt sΣgs i dessa f÷reskrifter, sΣrskilt 2 kap. (synfunktioner), 5 kap. (hjΣrt- och kΣrlsjukdomar)
och 10 kap. (demens och andra kognitiva st÷rningar).
F÷r innehav i grupp II och III ska den ÷kade trafiksΣkerhetsrisk som f÷ljer med sσdant innehav beaktas.
AllmΣnt rσd
Exempel pσ neuroglukopena symptom Σr koncentrationssvσrigheter, of÷rmσga att fatta riktiga beslut (till exempel
om bilk÷rning), tr÷tthet, s÷mnighet, irritation och aggressivitet. Efter hypoglykemiorsakad medvetsl÷shet i trafiken
b÷r en observationstid utan nya sσdana episoder ha uppnσtts f÷r att diabetessjukdomen ska anses vara under godtagbar
kontroll. F÷r innehav i grupp I b÷r denna uppgσ till sex mσnader.
Innehav i grupp II och III
2 º Diabetessjukdom som behandlats med insulin utg÷r hinder f÷r innehav i grupp II och III om inte annat sΣgs i 3 º.
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3 º Trots vad som sΣgs i 2 º fσr innehav i grupp II och III medges f÷r den som har
1. diabetes typ 2 och
2 f÷rmσga att kΣnna varningstecken pσ akut hypoglykemi och genomf÷r egenkontroller av blodsocker.
AllmΣnt rσd
Varningstecken pσ akut hypoglykemi kan vara svettning, hjΣrtklappning, tremor (darrningar), vΣrmekΣnsla,
illamσende och hungerkΣnsla.
Egenkontroller av blodsocker b÷r genomf÷ras tillrΣckligt ofta f÷r att upptΣcka hypoglykemi och f÷rhindra att
trafiksΣkerhetsrisk uppstσr. Detta innebΣr att sσdan kontroll b÷r g÷ras minst tvσ gσnger dagligen samt i samband
med k÷rning.

Villkor om lΣkarintyg m.m.
4 º Vid diabetessjukdom som behandlas med insulin ska innehavet f÷renas med villkor om lΣkarintyg och pr÷vning
av frσgan om fortsatt innehav g÷ras.
Intyg betrΣffande diabetessjukdomen ska lΣmnas efter ett σr och dΣrefter minst vart tredje σr.
Intyg betrΣffande synfunktionerna ska lΣmnas efter tvσ σr och dΣrefter minst vart tredje σr.
Behovet av att f÷reskriva intyg betrΣffande synfunktionerna tidigare Σn inom tvσ σr ska bed÷mas mot bakgrund
av f÷rhσllandet i det enskilda fallet.
AllmΣnt rσd
Ett intervall pσ tre σr b÷r tillΣmpas endast om sjukdomen sedan lσng tid tillbaka Σr dokumenterat vΣl balanserad
eller nyligen har debuterat och det Σr uppenbart att kortare intervall inte beh÷vs.
5 º Om insulinbehandling har pσgσtt i mer Σn ett σr nΣr pr÷vningsmyndigheten fσr kΣnnedom om sjukdomen kan,
trots vad som sΣgs i 4 º, f÷reskrivas att lΣkarintyg ska lΣmnas och pr÷vning av frσgan om fortsatt innehav
g÷ras efter tid som beh÷ms lΣmplig i varje enskilt fall.
6 º Vid diabetessjukdom som behandlas med annat lΣkemedel Σn insulin fσr villkor om lΣkarintyg f÷reskrivas och
pr÷vning av frσgan om fortsatt innehav g÷ras med intervall som bed÷ms lΣmpligt i varje enskilt fall.
AllmΣnt rσd
Om villkor om lΣkarintyg b÷r f÷reskrivas b÷r pr÷vning av frσgan om fortsatt innehav g÷ras minst vart tredje σr.
LΣkarunders÷kning
7 º LΣkaren ska sΣrskilt bed÷ma risken f÷r hypoglykemi f÷r att avg÷ra om lΣmpligheten att k÷ra motordrivet fordon
Σr vΣsentligt nedsatt pσ grund av diabetessjukdomen. LΣkaren ska f÷rvissa sig om att s÷kanden i f÷rekommande
fall Σr vΣl f÷rtrogen med symptomen pσ hypoglykemi och har kΣnnedom om lΣmpliga σtgΣrder om sσdana
symptom uppkommer.
8 º Komplikationer frσn kΣrlsystemet till f÷ljd av diabetessjukdomen, t.ex. retinopati eller neuropati med motoriska
eller sensoriska bortfallssymptom, ska sΣrskilt uppmΣrksammas liksom makrovaskulΣra komplikationer med
risk f÷r hjΣrt- eller kΣrlsjukdom.
AllmΣnt rσd
Vid retinopati och vid tillstσnd efter laserbehandling vid retinopati b÷r unders÷kning med statisk tr÷skelperimetri
÷vervΣgas i varje enskilt fall.
9 º Vad som sΣgs i 7 º Σr av sΣrskild vikt vid insulinbehandlad diabetes om det Σr frσga om innehav i grupp II eller III.
LΣkaren ska dσ beakta och bed÷ma lΣmpligheten frσn trafiksΣkerhetssynpunkt med hΣnsyn till de k÷rningar och
arbetsformer som Σr aktuella vid sσdant innehav. I intyget ska lΣkaren lΣmna ett sΣrskilt utlσtande i denna frσga.
17 kap. LΣkarintyg m.m. (f÷reskrivna krav pσ lΣkarens specialistkompetens)
3 º Diabetes
diabetessjukdom som Σr vΣlbehandlad och som inte
Σr komplicerad av allvarliga sjukliga f÷rΣndringar i
hjΣrta-kΣrl, njurar, ÷gon eller nervsystem

intyg utfΣrdat av specialistkompetent lΣkare med
god kΣnnedom om patientens sjukdom

diabetessjukdom i andra fall

intyg utfΣrdat av lΣkare med specialistkompetens i
internmedicin, endokrinologi och diabetologi eller
barn- och ungdomsmedicin

diabetessjukdom som varat mer Σn fem σr eller
debuterat efter fyllda 40 σr

intyg betrΣffande synfunktionerna utfΣrdat av lΣkare
med specialistkompetens i ÷gonsjukdomar
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Om varken sjukhistorien eller ÷gonbottenfoto inger
misstanke om synfΣltsdefekter, intyg utfΣrdat av
specialistkompetent lΣkare med god kΣnnedom om
patientens sjukdom. �gonbottenfoto ska ha granskats
av en inom omrσdet sakkunnig person.
�vergσngsbestΣmmelse
F÷r den som har k÷rkort eller k÷rkortstillstσnd i beh÷righeterna C, CE, D, DE och taxif÷rarlegitimation meddelat
f÷re den 1 maj 2008 ska innehavet bed÷mas enligt tidigare gΣllande f÷reskrifter (VVFS 1996:200) om dessa f÷reskrifter
stΣller lΣgre krav. Se www.transportstyrelsen.se/trafikmedicin.
Du ska inte skicka in det hΣr bladet med ditt lΣkarintyg!

