LΣkarintyg
avseende k÷rkortsbeh÷righeterna
C, CE,D, DE eller taxif÷rarlegitimation
del 1
Denna blankett Σr inte en ans÷kan om k÷rkortstillstσnd. Den ska anvΣndas
vid ans÷kan om f÷rlΣngd giltighet av h÷gre beh÷righet och vid ans÷kan om
taxif÷rarlegitimation. Blanketten kan ocksσ anvΣndas om du redan har
ans÷kt om k÷rkortstillstσnd f÷r nσgon av beh÷righeterna C, CE, D eller DE
men beh÷ver komplettera denna ans÷kan.

Namn- och adressfΣlt:

Obs! Om du endast vill komplettera en ans÷kan om k÷rkortstillstσnd f÷r
beh÷righeterna AM, A1, A, B, BE eller traktorkort ska blanketten HΣlsodeklaration och intyg om synpr÷vning anvΣndas.

*10072011*

Personnummer

*10072011*

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. HΣlsodeklaration (frσgor som besvaras av den s÷kande)
1. Har du nσgon synrubbning
a) ofrivilliga ÷gonr÷relser (nystagmus)
b) synfΣltsdefekter (till exempel begrΣnsat vidvinkelseende)
c) dubbelseende
d) nattblindhet (pσtagligt sΣmre syn i m÷rker)
e) annan ÷gonsjukdom?
2. a) Har du eller har du haft ÷verraskande anfall av balansrubbning eller yrsel?
b) Har du allvarlig h÷rselnedsΣttning?
3. Har du nσgon sjukdom eller nedsΣttning i r÷relseorganens funktioner?
4. Har du eller har du haft hjΣrt- och/eller kΣrlsjukdom, till exempel
a) stroke (hjΣrnbl÷dning, blodpropp i hjΣrnan)
b) kΣrlkramp
c) hjΣrtinfarkt
d) rubbningar i hjΣrtats rytm
e) nedsatt klaffunktion (blσsljud pσ hjΣrtat)
f) annan hjΣrt- eller kΣrlsjukdom
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5. Har du diabetes?
6. Har du eller har du haft nσgon neurologisk sjukdom?
7. a) Har du nσgon gσng haft epileptiskt anfall eller fσtt diagnosen epilepsi?
b) Har du eller har du haft kramper, svimningar eller andra st÷rningar av medvetandet?
8. Har du eller har du haft allvarligt nedsatt njurfunktion?

Ja Nej

Ja Nej
9. Har du demens eller nσgon kognitiv st÷rning, till exempel st÷rning i uppmΣrksamhet, omd÷me eller minne?
10. Har du eller har du haft nσgon sjukdom med s÷mn- eller vakenhetsst÷rning, till exempel s÷mnapnΘ,
snarksjukdom eller narkolepsi?
11. Har du eller har du haft beroende eller missbruk av alkohol, narkotika eller lΣkemedel?
12. Har du eller har du haft nσgon psykisk sjukdom eller st÷rning, till exempel schizofreni, annan psykos eller
bipolΣr (manodepressiv) sjukdom?
13. a) Har du eller har du haft ADHD, DAMP, autismspektrumtillstσnd (till exempel Aspergers syndrom) eller
Tourettes syndrom?
b) Har du psykisk utvecklingsst÷rning?

C.
1. Har du vσrdats pσ sjukhus eller haft kontakt med lΣkare med anledning av punkterna B1-13?
NΣr?
VσrdinrΣttningens namn och klinik/er:

F÷r vad?
2. Behandlas du f÷r nΣrvarande med lugnande eller s÷mngivande lΣkemedel eller har du annan lσngvarig
medicinering f÷r nσgon av sjukdomarna i punkt B1-13?
Om frσgan besvarats med ja, vilken eller vilka mediciner?

3. Har du tidigare lΣkarunders÷kts i samband med ans÷kan om k÷rkortstillstσnd?
Om frσgan besvarats med ja, ange nΣr:
4. Övriga upplysningar:

Den som uppsσtligen eller av oaktsamhet lΣmnar oriktiga uppgifter kan d÷mas till penningb÷ter.

Intygsdatum (ÅÅÅÅMMDD)

EgenhΣndig namnteckning

HΣlsodeklarationen fσr inte vara Σldre Σn tvσ mσnader vid ans÷kan om k÷rkortstillstσnd hos
Transportstyrelsen.
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LΣkarintyget (del 1 och del 2) skickas till Transportstyrelsen, 701 97 Örero

LΣkarintyg
avseende k÷rkortsbeh÷righeterna
C, CE,D, DE eller taxif÷rarlegitimation
del 2
Obs! Skickas till Transportstyrelsen,
701 97 Örebro.

Namn- och adressfΣlt:

*10072013*

Personnummer

*10072013*

D. Frσgor att besvaras av lΣkaren

LΣkaren b÷r uppmΣrksamma VΣgverkets f÷reskrifter om medicinska krav f÷r innehav av k÷rkort m.m. (VVFS 2008:158).
Intyget ska utfΣrdas i enlighet med vad som sΣgs i 17 kap. och fσr inte vara Σldre Σn tvσ mσnder vid ans÷kan om
k÷rkortstillstσnd hos Transportstyrelsen.

Ja Nej

1. Synfunktioner
a) Finns tecken pσ synfΣltsdefekter vid unders÷kning enligt Donders konfrontationsmetod?
(Om det framkommer uppgifter som f÷ranleder en noggrannare unders÷kning, t.ex. Goldmann- eller
datorperimetri, ska resultatet av denna bifogas).
b) Framkommer dubbelseende vid pr÷vning av ÷gats r÷rlighet (pr÷vningen ska g÷ras i de σtta huvudmeridianerna)?
c) F÷rekommer nystagmus?
d) Framkommer anamnestiska uppgifter om begrΣnsning av seendet vid nedsatt belysning?
e) Har den unders÷kte nσgon progressiv ÷gonsjukdom?
f) SynskΣrpa (samtliga bokstΣver ska kunna lΣsas pσ den rad som anger synskΣrpa)
Utan korrektion * Med korrektion ** Korrektionsglasens styrka ** Kontaktlinser
H÷ger ÷ga
VΣnster ÷ga
BinokulΣrt
*) Uppgiften Σr obligatorisk.
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**) Uppgiften Σr obligatorisk om f÷reskriven synskΣrpa endast uppnσs med korrektion.

OBS! Uppgifterna under 1f) kan grundas pσ tidigare utf÷rd unders÷kning av bl.a. legitimerad optiker eller den
som Σr anstΣlld hos optiker eller vid trafikskola och som har genomgσtt sΣrskild utbildning. Uppgifterna ska dσ
ingσ som underlag vid lΣkarens samlade bed÷mning.
2. H÷rsel och balanssinne
a) Har patienten ÷verraskande anfall av balansrubbningar eller yrsel?
b) F÷r innehav av beh÷righeter D, DE eller taxi: Har patienten svσrt att uppfatta vanlig samtalsstΣmma pσ fyra
meters avstσnd (h÷rapparat fσr anvΣndas.

3. R÷relseorganens funktioner

a) Har patienten nσgon sjukdom eller nedsΣttning i r÷relseorganens funktioner som medf÷r att fordon inte kan
k÷ras pσ ett trafiksΣkert sΣtt?
b) F÷r innehav av beh÷righeter D, DE eller taxi: Är r÷relsef÷rmσgan otillrΣcklig f÷r att kunna hjΣlpa passagerare in i
och ut ur fordonet samt med bilbΣlte?
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4. HjΣrt- och kΣrlsjukdomar

a) F÷religger hjΣrt- eller kΣrlsjukdom som kan medf÷ra en pσtaglig risk f÷r att hjΣrnans funktioner akut f÷rsΣmras
eller som i ÷vrigt innebΣr en trafiksΣkerhetsrisk?
b) F÷religger viktiga riskfaktorer f÷r stroke (tidigare stroke eller TIA, f÷rh÷jt blodtryck, f÷rmaksflimmer eller
kΣrlmissbildning)?
c) Finns tecken pσ hjΣrnskada efter trauma, stroke eller annan sjukdom i centrala nervsystemet?

LΣkarens signatur:

Ja Nej
5. Diabetes
a) Har patienten diabetes?
Om ja, patienten har diabetes
b) Om patienten har diabetes typ 2, ange behandling:

typ 1

typ 2

Kost

Tabletter

Insulin

6. Neurologiska sjukdomar
Finns tecken pσ neurologisk sjukdom?

7. Epilepsi, epileptiskt anfall och annan medvetandest÷rning
Har eller har patienten haft epilepsi, epileptiskt anfall eller annan medvetandest÷rning?

8. Njursjukdomar
F÷religger allvarligt nedsatt njurfunktion som kan innebΣra en trafiksΣkerhetsrisk?

9. Demens och andra kognitiva st÷rningar
Finns tecken pσ sviktande kognitiv funktion?

10. S÷mn- och vakenhetsst÷rningar
Finns tecken pσ, eller anamnestiska uppgifter som talar f÷r s÷mn- eller vakenhetsst÷rning?

11. Alkohol, narkotika och lΣkemedel

a) Finns journaluppgifter, anamnestiska uppgifter, resultat av laboratorieprover eller andra tecken pσ missbruk eller
beroende av alkohol, narkotika eller lΣkemedel?
b) Har patienten vid nσgot tillfΣlle varit f÷remσl f÷r vσrdinsatser f÷r missbruk eller beroende av alkohol, narkotika
eller lΣkemedel?
Om nσgon av frσgorna 11a) eller 11b) besvaras med ja, ska behovet av provtagning med avseende pσ aktuellt
bruk av alkohol eller narkotika ÷vervΣgas. Om provtagning g÷rs ska resultatet redovisas.
c) Pσgσr regelbundet lΣkarordinerat bruk av lΣkemedel som kan innebΣra en trafiksΣkerhetsrisk?
Om frσgan besvaras med ja, ange lΣkemedel och ordinerad dos.

12. Psykiska sjukdomar och st÷rningar
Har eller har patienten haft psykisk sjukdom eller st÷rning, till exempel schizofreni, annan psykos eller
bipolΣr (manodepressiv) sjukdom?

13. ADHD, autismspektrumtillstσnd och likartade tillstσnd samt psykisk utvecklingsst÷rning
a) Har patienten haft till exempel ADHD, DAMP, Aspergers syndrom eller Tourettes syndrom?
b) Har patienten psykisk utvecklingsst÷rning?
Kommentarer (gΣller avsnitten B, C och D):

E. Bed÷mning
Patienten uppfyller kraven enligt VΣgverkets f÷reskrifter om medicinska krav f÷r innehav av k÷rkort m.m.
(VVFS 2008:158) f÷r:
AM

A1

A

B

BE

Traktor

C

CE

D

DE

Taxi

Kan inte ta stΣllning

Om nσgon av frσgorna har besvarats med ja, ska beaktas de krav pσ ytterligare underlag som framgσr
av VVFS 2008:158.
Patienten b÷r f÷re Σrendets avg÷rande unders÷kas av lΣkare med specialistkompetens i:

Nytt lΣkarintyg ska skickas in om

Intygsdatum (ÅÅÅÅMMDD)

mσnader

σr.

LΣkarens underskrift

Adress och ort
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Namnf÷rtydligande
Telefon

Sidorna 3 och 4 ska signeras!
LΣkarens signatur:

