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Vägverkets nya körkortsföre-
skrifter är otydliga och det tycks
som om krav som riskerar att
försämra patient–läkarrelatio-
nen ställs på läkaren. Hur har
man på Vägverket tänkt sig att
läkaren skall bete sig?

Vägverkets nya föreskrifter (VVFS
1996:200) om medicinska krav för in-
nehav av körkort ställer läkaren inför
svåra val. Tre aspekter belyses för att il-
lustrera att mycket framstår som oklart
och svårt att tolka.

1. Anmälningsskyldighet
Är jag som behandlande läkare skyl-

dig att omedelbart göra en anmälan till
körkortsmyndigheten om jag uppmärk-
sammar ett tillstånd hos en patient som
just nu innebär hinder för innehav?

Två exempel från min mottagning:
En 74-årig man med lätt aortainsuf-

ficiens och troligen intermittent för-
maksflimmer drabbades vid ett tillfälle
av en kortvarig medvetanderubbning
när han satt vid köksbordet. Det var
hustrun som observerade detta, och till-
ståndet varade 3–4 sekunder. Inga rest-
symtom fanns. Patienten är remitterad
för bandspelar-EKG och har förbjudits
att köra bil under utredningstiden. Bor-
de han anmälas?

En 37-årig man söker på eget initia-
tiv för att få hjälp och stöd att sluta
dricka alkohol. Han har ett tidigare

okänt och dolt alkoholmissbruk, dricker
2–3 flaskor vin i veckan och bedöms
som klart alkoholberoende enligt krite-
rierna i den psykiatriska klassifikatio-
nen DSM. Han accepterar behandling
med Antabus och att hålla regelbunden
kontakt. En ovillkorlig anmälan till kör-
kortsmyndigheten skulle rimligen spo-
liera det ömtåliga förtroende som
byggts upp.

Finns det stöd i lagen för att i fall som
dessa avvakta utredningsresultat re-
spektive behandlingsresultat innan an-
mälan sker?

2. Omprövning
Begreppet »omprövning» återkom-

mer på flera ställen, bl a i fråga om dia-
betes, kapitel 6, § 3. Om en omprövning
skall komma till stånd krävs det väl rim-
ligen att en anmälan har gjorts? Men an-
mälningsskyldighet föreligger väl först
om behandlande läkare bedömer att det
finns hinder för innehav? Något sådant
hinder föreligger väl normalt inte för en
tablettbehandlad diabetiker men ändå
talas det om omprövning (§ 4).

3. Alkohol och psykofarmaka
Bestämmelserna enligt kapitel 12,

som handlar om bruk av alkohol och
psykofarmaka, är inte lätta att tolka. De
inledande paragraferna är stränga, men
i § 8 tycks ett rätt stort utrymme finnas
för individuella bedömningar. Ett aktu-
ellt exempel:

En 55-årig kvinna har ett sedan länge
etablerat kodeinberoende i form av ca

10 Citodon dagligen på grund av hu-
vudvärk och axelvärk. Patienten fun-
gerar i jobbet, inget missbruk i övrigt
är känt och, såvitt man kan bedöma,
ingen psykisk påverkan. Hur bedöma
detta?

Många av våra patienter har ju också
ett lågdosberoende av bensodiazepiner,
men de är kanske lättare att frikänna en-
ligt § 8?

Å andra sidan: Låt säga att en i övrigt
frisk patient använder 10 mg diazepam
dagligen i enlighet med läkarordina-
tion. Bilkörning har diskuterats. Patien-
ten har använt samma dosering lång tid
och känner sig inte påverkad. Hon blir
inblandad i en trafikolycka, och utred-
ningen visar att hon har brustit i upp-
märksamhet, vilket kan ha orsakat
olyckan. Blodprov har visat förekomst
av bensodiazepiner. Vilket ansvar har
patienten i en sådan situation? Vilket
ansvar har behandlande läkare? Vilka
bestämmelser finns angående provtag-
ning för bestämning av blodkoncentra-
tion av läkemedel som kan tänkas på-
verka körförmågan? Får sådan provtag-
ning ske endast i samband med inträffad
olycka eller även då polis har anledning
att misstänka påverkan? •
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Sune Fredenberg ställer intressanta
och relevanta frågor. Jag kan hålla med
om att det i Vägverkets nya körkortsfö-
reskrifter fortfarande finns formule-
ringar som kan synas vara oklara och
svåra att tolka.

Det förslag om ändring i körkorts-
lagstiftningen som lades i Kommunika-
tionsdepartementets utredning »En kör-
kortsreform» har inte gått igenom. Man
föreslog där att möjligheten till en
muntlig överenskommelse mellan pa-

tient och läkare helt skulle tas bort. För-
slaget har fått många synpunkter från
olika remissinstanser. Även från Väg-
verkets sida har förespråkats en modifi-
erad möjlighet till muntlig överens-
kommelse. Än så länge gäller möjlighe-
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ten att göra muntlig överenskommelse
med patienten om att inte köra bil, och
den är avsedd att användas när man be-
höver en observationstid för att ta ställ-
ning i frågan eller då risken beräknas
vara övergående inom rimlig tid. Vår
bedömning är att sådan rimlig tid kan
vara 3–6 månader.

I exemplet med den 74-årige mannen
med kortvarig medvetanderubbning
tycker jag det är rimligt att avvakta re-
sultatet av den vidare utredningen och
under tiden ge honom ett muntligt kör-
förbud. Om man upplever att han kom-
mer att följa detta behövs ingen anmä-
lan. Känner man däremot att det inte
finns »anledning anta» att patienten
kommer att följa ens uppmaning inträ-
der anmälningsskyldigheten.

I fråga om den 37-årige mannen är
det en icke ovanlig situation som be-
skrivs. Det är en svår avvägning mellan
läkarens ansvar för patient–läkarrela-
tionen och ett framgångsrikt alkoholre-
habiliteringsarbete och ansvaret gent-
emot övriga trafikanter. Grundinställ-
ningen i Vägverkets föreskrift, VVFS
1996:200, är att alkoholberoende och
alkoholmissbruk utgör hinder för kör-
kortsinnehav tills ett varaktigt nyktert
levnadssätt kan verifieras och progno-
sen för fortsatt nykterhet är god. I dags-
läget är denna patient olämplig att inne-
ha körkort, men den frågan bör man
kunna hantera med en muntlig överens-
kommelse. Om sedan en inledd rehabi-
litering fungerar bra och patienten har
avstått från att köra bil ger kapitel 12, §
9, en möjlighet att avstå från anmälan. I
den paragrafen sägs att körkortsinnehav
kan medges hos den som har ett miss-
bruk eller beroende även om varaktig-
heten och verifieringen av det nyktra
levnadssättet inte är uppfyllda. Det
krävs då att prognosen är god för att ett
sådant tillstånd skall uppnås. För detta
kan en inledd rehabilitering med goda
behandlingsresultat tala.

Denna möjlighet används av läkare i
missbruksvården, ofta i form av ett kon-
traktssystem där man i kontraktet skri-
ver in att körkortsanmälan blir nödvän-
dig om patienten avbryter det planerade
och framgångsrikt inledda rehabilite-
ringsprogrammet. Således finns det i de
här två fallen stöd för att kunna avvakta
utredningsresultat och behandlingsre-
sultat innan man tar ställning till om an-
mälan behöver ske.

Omprövningsfrågan är
länsstyrelsens sak
Det juridiska begreppet »ompröv-

ning» kan vara litet svårt att tolka för oss
läkare. I samband med diabetes innebär
det att man regelbundet, t ex med två-
årsintervall, undersöker om de medi-
cinska förutsättningarna för att inneha
körkort fortfarande är uppfyllda. Hela

omprövningsproceduren sköts av läns-
styrelsen på grundval av det första lä-
karintyget som inkommit. Länsstyrel-
sen håller reda på när omprövning skall
ske och skickar ut begäran till körkorts-
innehavaren om nytt läkarintyg. Han
kan sedan vända sig till valfri läkare av
den kategori som specificerats i en så-
dan begäran.

Att en patient skall bli föremål för en
sådan omprövning från länsstyrelsens
sida kräver naturligtvis att han är känd
som diabetiker där. Jag är fullt medve-
ten om att de flesta typ 2-diabetiker inte
är kända för länsstyrelserna. Jag anser
inte heller att läkare har någon anmäl-
ningsskyldighet beträffande alla dessa.
Den inträder först när patienten är up-
penbart olämplig. För de diabetiker som
man sköter och som har insulinbehand-
ling kan detta vara fallet när det förelig-
ger trafikfarliga hypoglykemier eller
komplikationer i övrigt, framför allt
med synpåverkan. Den enda situation
då en väl fungerande insulinbehandlad
diabetes trots allt innebär en anmäl-
ningsskyldighet bedömer jag vara när
personen i fråga har buss- eller taxikör-
kort.

I övrigt kan man diskutera om det
inte finns fördelar för både patient och
läkare att komma in i omprövningsruti-
nerna. Jag tycker ett rimligt förfarande
vore att, när man sätter in insulin, med-
dela patienten att rutinerna innebär att
länsstyrelsen underrättas och också ut-
för en periodisk kontroll beträffande
lämpligheten att inneha körkort. Ett så-
dant förfarande blir inte någon anmälan
enligt § 17a i Körkortslagen, och kan
således inte ske mot patientens uttryck-
liga önskan, men bör kunna fungera bra
ändå såsom de flesta medicinska rutiner
gör.

Omprövningen för diabetes gäller
egentligen oberoende av behandlings-
regim. I princip skall även kostbehand-
lade diabetiker kontrolleras, men i 6 ka-
pitlet, 4 §, sägs att omprövning får un-
derlåtas om det framstår som uppenbart
obehövligt.

Alkohol- och psykofarmakabruk
avvägningsfråga
Den tredje frågan rör en patient som

har, som jag förstår av läkare ordinerad,
relativt hög förskrivning av ett medel
som i och för sig kan påverka körförmå-
gan men som knappast kan karakterise-
ras som vare sig missbruk eller beroen-
de i den mening som föreskriften lägger
i begreppet.

Ett sådant bruk av läkemedel som
ändå kan innebära trafikfarlighet skall,
som det heter i kapitel 12, § 8, »prövas
från trafiksäkerhetssynpunkt». Den
prövningen får man som läkare göra
själv. Det är naturligtvis en svår bedöm-
ning. Om patienten har en stabil kon-

sumtion som inte är alltför hög, dessut-
om ett gott omdöme och själv inte upp-
lever sig som sederad av läkemedlet bör
man kunna bedöma att trafiksäkerhets-
faran inte är så stor att man behöver an-
mäla. Jag har diskuterat med flera
smärtkliniksläkare som haft cancerpati-
enter med morfinbehandling och har av
dem inte fått några signaler om att det är
vanligt med trafikolyckor i den patient-
gruppen. Man nöjer sig med muntlig
tillsägelse under inställningstiden, och
när man uppnått en stabil nivå och pati-
enten känner att det fungerar bra utan
alltför kraftig sedering har man tillåtit
fortsatt bilkörande. Detta bedömer ock-
så jag som acceptabelt.

Svår knäckfråga återstår
I fråga tre tas också upp mera legala

aspekter som relaterar till rattfylleribe-
greppet, i fråga om vilket det nyligen
har gjorts en utredning kring illegala
och legala droger i trafiken. Ansvaret
som patienten har är att primärt i varje
situation vara »i form för att klara trafi-
kens krav». Som behandlande läkare
kan man ställas till disciplinansvar om
man har underlåtit att agera när ens pa-
tient är »uppenbart olämplig», i övrigt
inte. Provtagning kan ske vid olycka då
polisen har anledning att misstänka på-
verkan men även då körsättet är sådant
att »klinisk berusning» föreligger. Hur
man sedan skall relatera den uppmätta
bensodiazepinhalten till rattfylleribe-
greppet är just den svåra knäckfråga
som utredningen funderat över.

Jag hoppas mina svar kan vara till
nytta. Jag hoppas också kunna återkom-
ma med ytterligare trafikmedicinsk in-
formation i Läkartidningen.

Lars Englund
chefläkare, Vägverket, Borlänge
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