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Återgå till det gamla systemet
med solidarisk läkarförsörjning
av AT. Det kravet kommer de
fyra nordligaste landstingen i
landet att ställa till Landstings-
förbundet och Socialstyrelsen.

– Antalet AT-läkare spelar en oer-
hört stor roll när det gäller läkarförsörj-
ningen och nu vill vi ha solidaritet från
storstadsregionerna, förklarar Torbjörn
Midunger, som är kanslidirektör på
Norrlandstingens samverkansnämnd,
en gemensam organisation för Norrbot-
tens, Västerbottens, Jämtlands och Väs-
ternorrlands läns landsting.

Kraftig utökning i Stockholm
Landstingsförbundet har nyligen

presenterat statistik över antalet AT-
block 1998 och 1999.År 1998 inrätta-
des 820 block i landet, varav 15 ej till-
sattes. År 1999 inrättades 893 block,
varav 68 ej tillsattes.

I Norrlandstingen inrättades 123 AT-
block 1998, varav 6 blev vakanta. Året

efter inrättades 131 AT-block och anta-
let ej tillsatta var 31.

I Stockholm, har antalet AT-block
kraftigt utökats de senaste åren. Fram
till mitten av 1990-talet var antalet un-
gefär 130, vilket sjönk till runt 100 när
flera små sjukhus lades ner. 1998 var
antalet AT-block i Stockholm 128, 1999
var antalet 147, i år är antalet 160 och
man planerar att utöka ytterligare. 

Det är inte några problem att besätta
AT-blocken och nästan alla som får AT
i Stockholm har vikarierat först.

Kommer i kläm
– Allt talar för att fler landsting som

inte har problem att fylla AT-blocken
kommer att öka ännu mer och resultatet
blir att de landsting som redan har be-
svär kommer i kläm, säger Torbjörn
Midunger.

– Nu vill vi ha solidaritet från stor-
stadslandstingen. Vi har inte, som de,
dragit ned antalet AT-block när vi be-
hövt spara, utan tagit vårt ansvar och
hållit en konstant nivå.

Systemet med att Socialstyrelsen i

samråd med Landstingsförbundet och
landstingen lade en ram för antalet AT-
block fanns under 1970- och 1980-talet,
fram till mitten av 1990-talet. 

Sista gången Socialstyrelsen förde-
lade antalet block var 1994. Under 1995
och 1996 lämnades rekommendationer
för en total ram av antalet AT-block i
landet.

Norrlandstingens samverkan-
snämnd kommer sannolikt att fatta be-
slut om en skrivelse till Landstingsför-
undet och Socialstyrelsen vid sitt sam-
manträde den 9 mars.

»Landstingen måste
göra sig attraktiva»
Frågan är om man får något gehör för

frågan att gå tillbaka till tidigare fördel-
ningssystem.

– Jag tror inte på en styrning. Det
handlar istället om att landstingen mås-
te göra sig attraktiva för de blivande lä-
karna, säger medicinalrådet Claes Tol-
lin på Socialstyrelsen, som arbetar med
planeringsstöd för läkarförsörjning.

Anna Filipsson

Norrlandsting vill ha tillbaka
solidarisk läkarförsörjning

Flera nya blanketter för körkortsintyg
Vägverket tar nu fram nya

blanketter för läkarintyg då det
gäller körkort, traktorkort och
taxiförarlegitimation.

Syftet är att underlätta för
läkaren som ska skriva intyget
och för länsstyrelsens handläg-
gare i körkortsärenden.

Nya versioner av följande blanket-
ter är klara, berättar Lars Englund,
chefläkare vid Vägverket:

1. Läkarintyg avseende ansökan om
eller förlängning av körkortsbehörig-
het, traktorkort och taxilegitimation.

Det innehåller en hälsodeklaration
anpassad till de  trafikmedicinska före-
skrifterna. Flera nya frågor försöker
ringa in om det föreligger någon kogni-
tiv störning eller demens samt trafikfar-
lig dagtrötthet. Inom »psykisk störning»
ges exempel på de »nyare» sjukdomar-
na DAMP och Aspergers syndrom.

Den viktigaste delen av intyget,
som rör alkohol och droger, frågar ef-
ter »tecken på, anamnestiska uppgifter
eller resultat av laboratorieprov talan-

de för bruk av medel som påverkar för-
mågan att framföra motordrivet for-
don».

Intyget avslutas med läkarens be-
dömning av huruvida patienten upp-
fyller de föreskrivna kraven. 

Föråldrat sedan länge
2. Diabetesintyg. Det har tagits

fram i samarbete med Diabetologför-
bundet, som länge hävdat att det gam-
la intyget är föråldrat. 

Här finns frågor om när diagnosen
ställdes och vilken typ av behandling
personen får. Lämpligheten att ha kör-
kort belyses av frågor kring hypoglyk-
emi. Det finns också möjlighet att som
behandlande invärtesmedicinare eller
distriktsläkare avge yttrande om synför-
mågan. För en person med normalt
ögonbottenfoto och som uppfyller övri-
ga synkrav krävs inget speciellt ögonlä-
karintyg.

3. Synintyg. Det särskilda syninty-
get har samma frågor om synfunktio-
nen som det allmänna intyget. Det
täcker dock även fall som ska belysas
av en specialist i ögonsjukdomar. 

4. Läkares anmälan om medicinsk
olämplighet. 

– Många läkare har frågat efter ett
speciellt intyg för anmälan enligt kör-
kortslagen för den som är medicinskt
olämplig att ha körkort, traktorkort el-
ler taxiförarlegitimation, berättar Lars
Englund. Därför har en ny blankett för
detta skapats. En sådan anmälan ska
skickas till länsstyrelsen.

Där ska läkaren belysa de medicins-
ka förhållanden som medför en trafiksä-
kerhetsrisk och som ligger till grund för
anmälan. Läkaren ska också bedöma
om olämpligheten kommer att bestå. 

Andra intyg på gång
För ett vanligt personbilskörkort

krävs inte något läkarintyg. Den sö-
kande fyller i en hälsodeklaration och
gör en synprövning, som kan ske hos
optiker, trafikskola eller läkare. Hälso-
deklarationen med intyget om synför-
mågan omarbetas nu.

Även ett läkarintyg avseende ratt-
fyllerister och personer med ett drog-
missbruk eller beroende är på gång.

Tom Ahlgren


