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Översyn av 12 och 13 kap. i Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) 
om medicinska krav för innehav av körkort m.m. 
- synpunkter efterfrågas 
 

Transportstyrelsen har påbörjat en översyn av kapitel 12, Bruk av substans 
som påverkar förmågan att köra motordrivet fordon, samt kapitel 13, 
Särskilt läkarutlåtande efter grovt rattfylleri och efter upprepade fall av 
rattfylleri i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.  

Målet är att översynen ska ge en tydlig bild av eventuella brister eller 
otydligheter i föreskrifterna, hur reglerna ser ut i andra länder, ta del av det 
aktuella kunskapsläget som finns inom området och om föreskrifterna följer 
körkortsdirektivet. Översynen ska vara klar under 2022 och kommer att 
resultera i en rapport som publiceras på Transportstyrelsens webbsida.  

Rapporten kommer ge en bild av om kapitel 12 och 13 i föreskrifterna 
behöver revideras och i så fall vilka alternativ som finns. Det kan också bli 
aktuellt med revidering av kapitel 17, Läkarintyg m.m., och 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:7) om 
innehav av körkort med villkor om alkolås, beroende på utfallet av 
översynen. 

Som en del i översynsarbetet önskar Transportstyrelsen ta del av synpunkter 
från intresseorganisationer, myndigheter, läkarförbund och hälso- och 
sjukvård. Därutöver kommer Transportstyrelsen att sätta ihop en 
expertpanel från hälso- och sjukvården för att diskutera de medicinska 
delarna avseende substansbruk. 

Ni välkomnas att skicka in era eventuella synpunkter skriftligt till 
Transportstyrelsen.  
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Synpunkterna behöver vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 1 april 
2021 för att Transportstyrelsen ska kunna ta hänsyn till dessa i det pågående 
översynsarbetet. 

 

Frågor som vi gärna ser att ni lämnar synpunkter på är: 

- Vilka problem ser ni angående kapitel 12 och 13 i gällande 
föreskrifter? 

- Har ni några synpunkter på hur aktuella kapitel i föreskrifterna borde 
vara utformade? 

Länk till de trafikmedicinska föreskrifterna finner Ni här: TSFS 2010:125 

Om länken inte fungerar, kopiera och klistra in följande länk i din 
webbläsare https://transportstyrelsen.se/sv/Regler/sok-ts-
foreskrifter/details?RuleNumber=2010:125&ruleprefix=TSFS 

 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till vag@transportstyrelsen.se  
 
eller till 
 
Transportstyrelsen 
Väg och järnväg 
Box 267 
781 23 Borlänge 

Vänligen ange vårt diarienummer TSV 2020-8962 i svaret. 

 

Tack på förhand!    

Med vänlig hälsning 
 
Patrik Grundtman och Frida Wallskog 
Utredare 
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