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Rikstäckande trafikmedicinsk kompetens

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rikstäckande trafikmedicinsk
kompetens och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Säkra förare och en säker trafikmiljö är avgörande för arbetet med nollvision i trafiken.
De medicinska kraven för körkort är harmoniserade inom EU och återfinns i
Transportstyrelsens regler. Av dem framgår att det är behandlande läkares ansvar att
bedöma en patients medicinska lämplighet för körkortsinnehav.

Tyvärr förekommer det att personer tillåts köra bil trots att de av medicinska skäl inte
borde göra det. En orsak kan vara att det för en läkare kan vara svårt att på ett
rättvisande sätt avgöra en patients lämplighet för körkortsinnehav. Det saknas t.ex.
nationellt harmoniserade tester av körduglighet för personer som ansöker om att återfå
sitt körkort efter exempelvis stroke och synfältsbortfall. Ett annat skäl som ofta framförs
är att ”ta någons körkort” mot vederbörandes vilja kan störa patient-läkarrelationen.

Eftersom ansvaret för trafikmedicinska bedömningar och intyg ligger på regionerna
(hälso- och sjukvården) behöver det finnas en organisation för dessa bedömningar. Här

skiljer sig regionerna åt på grund av olika förutsättningar genom olika
befolkningssammansättning, olika geografiska förhållanden m.m. Några regioner har
valt att inrätta trafikmedicinska enheter, andra har lagt ansvaret på
rehabiliteringsmedicinska kliniker. De trafikmedicinska undersökningarna utförs med
olika kompetens och på olika sätt, väntetiderna är långa: sex till tio månader.

Det är uppenbart att de trafikmedicinska bedömningarna i Sverige är av olika kvalitet
och förenade med långa väntetider. Mot bakgrund av ovanstående anser vi att
regeringen på lämpligt sätt, t.ex. genom en utredning eller uppdrag till ansvarig
myndighet, tillser att trafikmedicinska bedömningar sker utan dröjsmål, med kompetens
och likhet över landet för att säkra att man lever upp till gällande trafikmedicinska
säkerhetskrav. Det behövs dessutom nationella riktlinjer för hur bedömningen av
körförmåga hos en patient bör genomföras.
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