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Remiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för
förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen.
De lagändringar som föreslås i rubricerad lagrådsremiss och som berör trafikmedicinska
frågeställningar handlar om paragraferna angående läkarnas anmälningsskyldighet (Körkortslagen
(KKL) 10 kap 2§, respektive Yrkestrafiklagen (YTL) 3 kap 5§).
Regeringen föreslår i sin lagrådsremiss förändrad lydelse i KKL 10 kap, 2§ respektive YTL 3 kap, 5§,
med avsikten att läkare skall vid skälig misstanke om att körkortsinnehavare inte uppfyller medicinska
krav för körkortsinnehav till Transportstyrelsen anmäla körkortsinnehavare som inte vill låta sig
utredas för att på så sätt få till stånd en utredning av körkortslämpligheten (= utredningsanmälan).
Tidigare lydelse i KKL var att läkare får anmäla och i YTL saknades möjlighet till utredningsanmälan.
Dessutom föreslås i YTL borttagandet av ordet ”uppenbart” före olämplig för att harmoniera med
lydelsen i KKL.
Efter synpunkter från Svensk Förening för Diabetologi, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svensk
Socialmedicinsk Förening och Trafikmedicinsk Förening lämnar SLS följande yttrande.
Svenska Läkaresällskapet tillstyrker de i Körkortslagen 10 kap 2§ samt Yrkestrafiklagen 3 kap
5§ föreslagna ändringarna.
Motiveringar:
Att som i dag till körkortsmyndigheten anmäla misstanke om medicinsk olämplighet hos en
körkortsinnehavare som inte vill låta sig utredas saknar lagstöd och innebär därmed brott mot
sjukvårdssekretessen. Vare sig man väljer en skrivning med ska, bör eller får anmäla får man ett
lagstöd för utredningsanmälan. Vi tillstyrker valet av ”ska”, eftersom klinisk erfarenhet från
Trafikmedicinskt Centrum (Huddinge) talar för att sådan misstanke om olämplighet oftast är mycket
välgrundad och efter utredning ofta leder till körkortsåterkallelse av medicinska skäl. En tvingande
skrivning kan också vara ett stöd för läkaren i patientrelationen, jämfört med om en anmälan görs vid
lydelsen ”bör” eller ”får”.

Vi vill i detta sammanhang peka på bristen på kvalificerade trafikmedicinska utredningsenheter och
uppmanar departementet att på nytt ta tag i denna fråga – se direktivet till körkortsutredningen Dir
2006:119 där ”Slutligen skall utredaren, mot bakgrund av Vägverkets förslag, se över systemet med
läkares anmälningsplikt.” Trafikmedicinska centrum och enheter ingår i Vägverkets förslag. Svensk
Förening för Diabetologi har velat se en skyldighet att remittera till annan läkare för körkortmedicinsk
utredning och lyfter därmed fram behovet av utredningsenheter.
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