
❙ ❙  Den yngre kanske har drygt 1 promil-
le i kroppen, den äldre närmare 2. Alltså
dras körkortet in 12 månader för den
yngre och 15–18 månader för den äldre
som då måste ta om körkortet, vilket är
mycket svårt för en person i högre ålder.
Den yngre har normala prover, den äldre
inte sällan förhöjda GT- och CDT-vär-
den.

Det är till stor del promillevärdet och
resultaten av GT- och CDT-proven som
är vägledande för våra länsstyrelser.
Man fokuserar sig på högkonsumtion;
om man kan nedbringa den – så att pro-
ven blir bra – så kan man godta en kör-
kortsansökan av en tidigare rattfyllerist.

Jag vill inte alltför starkt argumente-
ra mot detta, då de föreslagna undersök-
ningsrutinerna på det hela taget är bra.
Men jag menar ändå att
risken är stor att man
med denna inriktning
lätt missar vilka trafi-
kanter som är riktigt far-
liga, och kanske också
ställer till det väl mycket
för en del andra som
fastnar i provtagningsru-
tinerna.

De som dricker periodvis 
Hur är det exempelvis
med våra klassiska,
svenska alkoholister av
periodartyp? När arbete
och familj reagerar så
dricker de inget, eller
nästan inget, under en
stor del av året. De kan
också skärpa till sig yt-
terligare om de går under
viss kontroll, såsom vid
körkortsuppföljning. De
är alltså inga högkonsu-
menter, men så små-
ningom återfaller de,
varvid de ofta är okon-
trollerade och farligt
omdömeslösa. 

Än värre är det om de
också försetts med olika

nervpåverkande mediciner. Ofta uppvi-
sar de goda provtagningsresultat, varvid
de utövar påtryckningar på läkaren att
skriva intyg. Detta gör man då lätt,
fastän något säger en att man håller på att
göra ett allvarligt fel. 

Min mening är att dessa personer be-
höver aktiv behandling så att de av sig
själva vill vara helt nyktra och visa detta
genom att exempelvis gå på möten hos
Länkarna eller Anonyma Alkoholister.

De unga rattfylleristerna
Och hur är det med de unga rattfylle-

risterna, de med bra prover och lägre
promille? Av 70 nya körkortsfall som
jag tog mig an år 2000 var 49 stycken
under 40 år och sålunda bara 21 över 40
år. Bland de yngre ingick det förvisso en
del drogfall, men av rattfylleristerna är
många i lägre åldrar. 

Ofta är händelserna av allvarlig ka-

raktär. Jag har just nu fyra färska under-
sökningsfall gällande unga män: 21, 22,
25 och 27 år gamla vid rattfylleritillfäl-
let. De hade i sig 1,5, 1,6, 1,3 respektive
1,1 promille enligt polisrapporterna.
Alla fick 12 månaders indragning av
körkortet. 

Alla fyra hade medverkat till olyckor
Det allvarliga är att alla dessa fyra

hade medverkat till olyckor. Två körde
av vägen, varvid bilarna voltade och
hamnade på taket. Båda dessa ynglingar
fick uppsöka sjukhus, den ene med
hjärnskakning och minnesbortfall av
olyckstillfället, den andre med revbens-
brott. Båda två utgjorde enligt vittnes-
uppgifter stor fara för andra trafikanter
innan olyckorna var ett faktum. I det
tredje fallet påkördes en lyktstolpe sedan
föraren kört upp på trottoaren, i det andra
ett staket sedan föraren i hög fart kört av
vägen. Alla fordon blev totalkvaddade
eller illa skadade. 

Ingen var kriminellt belastad
Vad som är anmärkningsvärt med

dessa fyra är att det inte rör sig om kri-
minella personer med institutionserfa-
renhet, särskilt farliga i trafiksamman-
hang, utan om förvärvsarbetande helgfi-
rare utan tidigare (dock ett fall av röd-
ljuskörning med krock) kontakt med
myndigheter. Alla hade vid första under-
sökningstillfället normalt CDT, en hade
förhöjt ALAT och GT, troligen på grund
av arbete med bensin. Övriga hade nor-
mala ASAT, ALAT och GT. 

Hur skall vi då bedöma dessa ären-
den? Hade de på grund av olyckan blivit
försiktiga och därför presterat normala
prov eller är det så att festdrickande inte
leder till förhöjda provresultat? Finns
det brister i våra rutiner när det gäller
denna kategori av rattfyllerister? Hur
förebygger vi nya händelser av denna
karaktär?

Varför skilda straff?
Man kan slutligen inte låta bli att undra
över – rätt eller fel – varför en medel-
ålders högkonsument, som fastnat i en
rutinkontroll med hög promille, får
15–18 månaders indragning av körkor-
tet, detta även om han omedelbart efter
händelsen blir helt alkoholfri, medan
unga personer, som bevisligen varit en
stor fara i trafiken, i allmänhet får 12 må-
naders indragning. Betyder inte uppvi-
sad farlighet något i sammanhanget? •
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Bör inte uppvisad farlighet 

vägas in vid bedömning av rattfylleri?
Vilken rattfyllerist är farligast: Den unge, mellan 20 och 30 år, som
druckit tio starköl under kvällen och ändå får för sig att köra bil hem
eller en medelålders vanedrickare som för första gången fastnat i en
poliskontroll?
CLAS SJÖBERG
överläkare, Nordhemskliniken, Göteborg

Midsommaren är en helg då alkohol konsumeras mer än
vanligt – kanske kombinerat med bilkörning. Målning av
Anders Zorn: »Midsommardans«.
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