LΣkarintyg
alkohol, narkotika och lΣkemedel
avseende lΣmpligheten att inneha
k÷rkort m.m.
del 1

Obs! Skickas till Transportstyrelsen,
701 97 Örebro.

Namn- och adressfΣlt:

*10302011*

Personnummer

*10302011*

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

Svenskt pass

Personlig kΣnnedom
F÷rsΣkran enligt 18 kap. 4 º

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. Undertecknad har trΣffat patienten

gσnger under tiden

Patienten har haft kontakt med denna vσrdinrΣttning under tiden
C. Patienten har uteblivit frσn planerade bes÷k

gσnger under denna tid.

Eventuell kommentar:

Ja Nej
D. Undertecknad har haft tillgσng till lΣnsstyrelsens/Transportstyrelsens handlingar
Dessa handlingar kan ge information om tidigare medicinsk utredning, omhΣndertagande enligt lagen om
berusade personer (LOB), alkohol- och drogrelaterad brottslighet, k÷rkortsσterkallelser och social utredning.

E. Anamnesuppgifter
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1a. Har patienten nσgon gσng vσrdats pσ sjukhus, behandlingshem eller i ÷ppenvσrd under diagnosen
beroende av alkohol, narkotika eller lΣkemedel?
NΣr?
1b. Har patienten nσgon gσng vσrdats pσ sjukhus, behandlingshem eller i ÷ppenvσrd under diagnosen
missbruk av alkohol, narkotika eller lΣkemedel?
NΣr?

LΣkarens signatur

Ja Nej
1c. Har patienten vσrdats enligt lagen om vσrd av missbrukare i vissa fall (LVM)?
NΣr?
1d. Har patienten vσrdats enligt lagen om psykiatrisk tvσngsvσrd (LPT)?
NΣr och under vilken diagnos?
1e. Har patienten vσrdats enligt lagen om rΣttspsykiatrisk vσrd (LRV)?
NΣr och under vilken diagnos?
1f. Har patienten under de senaste sex mσnaderna varit intagen pσ kriminalvσrdsanstalt, behandlingshem
eller motsvarande?
2. Har patienten nσgon gσng behandlats med aversionsmedel (till exempel Antabus, Dipsan) eller andra
lΣkemedel (till exempel Campral, Revia)?
NΣr och med vilket lΣkemedel?
3. Har patienten nσgon gσng deltagit i behandlingsprogram avseende alkohol, narkotika eller lΣkemedel?
NΣr?

F. Substansberoende (kriterier enligt DSM-IV)
Framkommer anamnestiska uppgifter om:
1. tolerans, definierat som behov av pσtagligt ÷kad mΣngd av substansen f÷r att uppnσ rus eller annan
÷nskad effekt eller pσtagligt minskad effekt vid fortgσende bruk av samma mΣngd av substansen?
2. abstinens, vilket visar sig i abstinenssymptom eller att substansen intas i syfte att lindra eller undvika
abstinenssymptom?
3. att substansen ofta anvΣnds i st÷rre mΣngd eller under en lΣngre period Σn vad som avsetts?
4. att det finns en varaktig ÷nskan om eller misslyckade f÷rs÷k att begrΣnsa eller kontrollera substansbruket?
5. att mycket tid Σgnas σt att f÷rs÷ka fσ tag pσ substansen, nyttja substansen eller hΣmta sig frσn substansbrukets effekter?
6. att viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktivitet ÷verges eller minskas pσ grund av substansbruket?
7. att bruket av substansen fortgσr trots vetskap om fysiska eller psykiska besvΣr som sannolikt orsakats
eller f÷rvΣrrats av substansen?
Sammanfattning:

Om minst tre kriterier under F har uppfyllts under en och samma tolvmσnadersperiod ska diagnosen
beroende stΣllas.
Har patienten vid nσgon tidpunkt uppfyllt kriterierna i DSM-IV f÷r att fσ diagnosen beroende?
Om ja, f÷r vilka substanser?

G. Missbruk
Framkommer anamnestiska uppgifter om (1-4 avser kriterier enligt DSM-IV):
1. upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullg÷ra sina skyldigheter pσ
arbetet, i skolan eller i hemmet (till exempel substansrelaterad upprepad arbetsfrσnvaro eller dσliga arbetsprestationer, substansrelaterad frσnvaro, avstΣngning eller relegering frσn skola, substansrelaterad
vansk÷tsel av barn eller hushσll)?
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2. upprepat substansbruk i situationer dΣr det medf÷r betydande risker f÷r fysisk skada (t.ex. substanspσverkan i samband med bilk÷rning, arbete med maskiner)?
3. upprepade substansrelaterade problem med rΣttvisan (t.ex. att vid upprepade tillfΣllen bli arresterad f÷r
substansrelaterat st÷rande beteende)?

LΣkarens signatur

LΣkarintyg
alkohol, narkotika och lΣkemedel
avseende lΣmpligheten att inneha
k÷rkort m.m.
del 2
Obs! Skickas till Transportstyrelsen,
701 97 Örebro.

*10302013*

Namn- och adressfΣlt:

Personnummer

*10302013*

4. fortsatt substansbruk trots stΣndiga eller σterkommande problem av social eller mellanmΣnsklig natur
orsakade eller f÷rstΣrkta av substanseffekterna (till exempel slagsmσl, grΣl med partnern om f÷ljderna av
berusning)?
SΣrskilt kriterium enligt VΣgverkets f÷reskrifter:
5. ett substansbruk som inte Σr tillfΣlligt och som frσn medicinsk synpunkt Σr skadligt?
Sammanfattning:
Om minst ett av kriterierna 1-5 under G har uppfyllts inom en och samma tolvmσnadersperiod, samt om
kriterierna f÷r beroende f÷r denna substans aldrig uppfyllts, ska diagnosen missbruk stΣllas.
Har patienten vid nσgon tidpunkt uppfyllt kriterierna f÷r att fσ diagnosen missbruk?
Om ja, nΣr och f÷r vilka substanser?
Uppfyller patienten f÷r nΣrvarande kriterierna f÷r missbruk?

H. LΣkemedelsanvΣndning
1a. Är patienten ordinerad lΣkemedel av sσdan omfattning att behandlingen kan innebΣra en trafiksΣkerhetsrisk
Om ja, ange lΣkemedel och ordinerad dos
1b. Ange av patienten uppgivet genomsnittligt dagligt intag av substansen/substanserna i frσga:

I. Uppgifter om andra medicinska f÷rhσllanden (specificera under "kommentarer" i detta avsnitt)
1. Framkommer anamnestiska uppgifter om eller tecken pσ psykisk sjukdom eller annan psykisk st÷rning
med avvikande beteende, f÷rΣndrad impulskontroll, uttalade brister i frσga om omd÷me eller
anpassningsf÷rmσga?
2. Har nσgon form av epileptiskt anfall, abstinenskramp eller annan medvetandest÷rning f÷rekommit?
Om ja, nΣr?
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3. Framkommer anamnestiska uppgifter om eller uppenbara tecken pσ neurologisk sjukdom med sensoriska
eller motoriska symptom som pσverkar balans, koordination eller psykomotorisk funktion?
4. Har eller har patienten haft hepatit eller annan sjukdom som kan bero pσ alkohol, narkotika eller vanebildande lΣkemedel?
Om ja, nΣr?

LΣkarens signatur

Ja Nej

Ja Nej
5. Finns tecken pσ allvarlig kognitiv st÷rning, t.ex. vad gΣller uppmΣrksamhet, omd÷me, minne,
visuospatiala eller psykomotoriska funktioner?
6. Finns vid unders÷kning tecken pσ pσverkan av psykoaktiv substans (t.ex. alkoholdoft, onormal
upprymdhet, sedering, abnorm pupillstorlek/-reaktion)?
7. Finns vid unders÷kning tecken pσ abstinens frσn alkohol, narkotika eller lΣkemedel (t.ex. handtremor,
svettning, puls÷kning)?
8. Finns vid unders÷kning tecken pσ skadligt bruk av psykoaktiv substans (t.ex. spider naevi, palmarerytem
stickmΣrken?

Kommentarer:

J. Laboratorieprover (alternativt bifogas kopia av laboratorielista)
Referensomrσdet f÷r blodprover ska anges. Provresultat ÷ver referensomrσdet ska bed÷mas och kommenteras.
LΣgsta antal provtagningar gΣllande blod och urin och f÷reskrivet intervall mellan dessa framgσr under
Upplysningar" sist i blanketten eller, om annat f÷reskrivits, f÷relagts eller beslutats.
AnalysvΣrde

Blodprover
Analys

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Referensomrσde

CDT

%

Gamma-GT
ASAT

µkat/l
µkat/l

ALAT

µkat/l

MCV

fL

Kommentarer:

F÷re urinprovstagning ska lΣkemedelsintag redovisas och kommenteras.
Datum

Urinprover

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Ej pσ- Pos.
Ej pσ- Pos.
Ej pσ- Pos.
Ej pσ- Pos.
Ej pσ- Pos.
Ej pσvisat verifierat visat verifierat visat verifierat visat verifierat visat verifierat visat

Pos.
verifierat

U-Amfetaminer
U-Bensodiazepiner
U-Cannabis
U-Kokain
U-Opiater

KreatininvΣrde under
ref. vΣrdet

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Övervakat prov

OBS! Om substans pσvisats vid screeninganalys ska verifikationsanalys utf÷ras.
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Kommentarer:

LΣkarens signatur

Nej

LΣkarintyg
alkohol, narkotika och lΣkemedel
avseende lΣmpligheten att inneha
k÷rkort m.m.
del 3
Namn- och adressfΣlt:

*10302015*

Personnummer

*10302015*

K. LΣkarens bed÷mning vid diagnosen beroende eller missbruk:
Kan prognosen f÷r fortsatt nykterhet/drogfrihet bed÷mas vara god?
Ja

Nej

Kan ej bed÷mas
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Motivera din prognosbed÷mning genom att belysa bl.a.
- varaktighet av verifierad nykterhet/drogfrihet
- former f÷r rehabilitering
- resultat av hittillsvarande rehabilitering
- eventuella σterfall
- planering och behov av fortsatt st÷d

LΣkarens signatur

L. LΣkarens bed÷mning i de fall dσ diagnosen beroende eller missbruk inte kan faststΣllas:
LΣkarens allmΣnna bed÷mning av patientens bruk av alkohol, narkotika och lΣkemedel (t.ex. uppgifter om
÷verkonsumtion, prognosbed÷mning m.m.):

Intygsdatum (ÅÅÅÅMMDD)

LΣkarens underskrift

Adress och ort
Namnf÷rtydligande
Telefon

Specialitet

Sidorna 1, 2, 3, 4, 5 och 6 ska signeras

LΣkarintyget (del 1, 2 och 3) skickas till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro.
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LΣkarens signatur

Upplysningar till blanketten Alkohol, narkotika och lΣkemedel
Denna blankett kan anvΣndas vid diagnosen beroende eller missbruk samt f÷r sΣrskilt lΣkarutlσtande efter grovt
rattfylleri. Blanketten b÷r Σven kunna anvΣndas i de fall dσ lΣnsstyrelsen i ÷vrigt krΣver lΣkarutlσtande med avseende pσ lΣmpligheten att ha k÷rkort frσn alkohol- och drogsynpunkt. Utredningen efter grovt rattfylleri syftar
till att ta reda pσ eventuell f÷rekomst av beroende, missbruk eller opσlitlighet i nykterhetshΣnseende.
Vid diagnosen beroende eller missbruk samt efter grovt rattfylleri ska lΣkarintyget enligt 17 kap. i VΣgverkets
f÷reskrifter (VVFS 2008:158 Σndrade genom VVFS 2008:166) om medicinska krav f÷r innehav av k÷rkort m.m.
vara utfΣrdat av lΣkare med specialistkompetens i psykiatri eller annan specialistkompetent lΣkare med god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrσgor.
LΣkarintyget ska vara utfΣrdat tidigast tvσ mσnader f÷re ans÷kan om k÷rkortstillstσnd.
I. GΣllande krav vid diagnosen beroende eller missbruk.
Vid diagnosen beroende eller missbruk ska varaktig nykterhet verifieras enligt VΣgverkets f÷reskrifter om
medicinska krav f÷r innehav av k÷rkort m.m.
LΣkarunders÷kning
LΣkarunders÷kningen ska ske i enlighet med bestΣmmelserna i 12 kap. 18 och 19 ºº i f÷reskrifterna. Vid unders÷kningen ska lΣkaren uppmΣrksamma symptom pσ ett pσgσende beroende eller missbruk av substans som pσverkar f÷rmσgan att k÷ra motordrivet fordon. Även symptom pσ utveckling mot ett beroende eller missbruk ska
uppmΣrksammas. LΣkaren b÷r ocksσ beakta f÷rekomst av blandmissbruk samt tidigare vσrdtillfΣllen pσ grund av
beroende eller missbruk.
Verifiering av nykterhet samt observationstid
Med verifiering avses att nykterheten kan visas genom
1. kontinuerlig lΣkarkontakt eller annan rehabilitering.
2. frekventa laboratorieprover under hela observationstiden avseende den eller de substanser som
diagnosen relaterar till,.
3. upprepade laboratorieprover som belyser f÷rekomsten av annat substansbruk, och
4. ett lΣkarintyg som redovisar och bed÷mer nΣmnda f÷rhσllanden. Referensomrσdet f÷r genomf÷rda
laboratorieunders÷kningar ska anges. Provresultat ÷ver referensomrσdet ska bed÷mas och kommenteras.
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Vid diagnosen missbruk fσr dock kraven i 1-3 pσ verifiering frσngσs under f÷rutsΣttning att det pσ annat sΣtt kan
styrkas att prognosen Σr god.
Om andra psykoaktiva substanser Σn alkohol samt lΣkemedel som inte Σr av psykoaktivt slag men som Σndσ bed÷ms kunna pσverka f÷rmσgan att k÷ra motordrivet fordon, pσvisats vid screeninganalys ska verifierande analys
utf÷ras. Vid urintoxikologisk unders÷kning ska ÷vervakade provtagningar utf÷ras och uppgift om urinens koncentration (kreatininvΣrdet) redovisas. Provtagning b÷r g÷ras oannonserat.

Med varaktighet avses minst sex mσnaders och upp till tvσ σrs observationstid med verifierad nykterhet vid svσrt
beroende. Avsteg frσn detta krav kan g÷ras om f÷rhσllandena i det enskilda fallet sΣrskilt motiverar detta. Vid
bed÷mning av beroendets svσrighetsgrad ska resultatet av tidigare behandlingsinsatser beaktas.
Vid vistelse pσ kriminalvσrdsanstalt, behandlingshem eller motsvarande ska varaktig nykterhet visas f÷r tiden
efter frigivningen respektive utskrivningen. Om nykterheten kan ha varit kontrollerad under vistelsetiden kan denna
tid dock tillgodorΣknas. F÷r att kravet pσ verifiering av varaktig nykterhet ska anses uppfyllt ska dock tiden efter
frigivningen eller utskrivningen uppgσ till minst sex mσnader.
Med nykterhet b÷r enligt ett allmΣnt rσd i f÷reskrifterna om medicinska krav avses
- nΣr det gΣller alkohol, att biologiska mark÷rer ligger inom referensomrσdet eller att det kan styrkas
att de f÷rh÷jda vΣrdena beror pσ annat Σn alkoholkonsumtion. Sσdana biologiska mark÷rer Σr t.ex.
CDT, gamma-GT, MCV. Vidare gΣller, oavsett om alkoholmark÷rer inom referensomrσdet redovisas,
att det inte finns nσgra andra uppgifter som indikerar att nykterhet inte kan verifieras, t.ex. omhΣndertagande
enligt lagen (1976:511) om omhΣndertagande av berusade personer m.m.,
- nΣr det gΣller ej lΣkarordinerat bruk av psykoaktiva substanser att drogfrihet kan styrkas.
- nΣr det gΣller lΣkarordinerat bruk av psykoaktiva substanser att bruket vid pr÷vning enligt vad
som sΣgs i 15 º inte bed÷ms innebΣra en trafiksΣkerhetsrisk.
Enligt f÷reskrifterna ska nykterheten verifieras genom frekventa och upprepade laboratorieprover. Hur mσnga
provtagningar som krΣvs Σr dΣremot inte reglerat, eftersom detta pσverkas av beroendets eller missbrukets svσrighetsgrad och om personen Σr i b÷rjan eller slutet av rehabiliteringen. Med frekvent provtagning b÷r dock avses
minst fyra provtagningar, men i regel betydligt fler, under varje observationstid. Kravet pσ upprepade laboratorieprover avseende annat substansbruk innebΣr minst tvσ provtagningstillfΣllen.
Villkor om lΣkarintyg
Vid innehav av k÷rkortstillstσnd, traktorkort, k÷rkort eller taxif÷rarlegitimation ska lΣkarintyg ges in till Transportstyrelsen efter sex mσnader, dΣrefter efter ytterligare sex mσnader och dΣrefter efter ytterligare tolv mσnader. Behovet av villkor om lΣkarintyg dΣrut÷ver ska bed÷mas mot bakgrund av f÷rhσllandena i det enskilda fallet.

II. GΣllande krav vid utredning efter grovt rattfylleri
Om s÷kanden under de senaste fem σren f÷re ans÷kan om k÷rkortstillstσnd har d÷mts f÷r grovt rattfylleri ska
enligt k÷rkortslagen och k÷rkortsf÷rordningen till ans÷kan bifogas ett sΣrskilt lΣkarutlσtande som styrker att s÷kanden inte Σr opσlitlig i nykterhetshΣnseende.
Obs! Om diagnosen beroende eller missbruk kan faststΣllas gΣller kraven under avsnitt I Σven om personen
har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri.
Laboratorieunders÷kningar ska ha skett vid minst fyra tillfΣllen under observationstiden som ska vara minst sex
mσnader.
Ans÷kan om k÷rkortstillstσnd
Om s÷kanden under de senaste fem σren f÷re ans÷kan om k÷rkortstillstσnd har d÷mts f÷r grovt rattfylleri ska till
ans÷kan bifogas ett sΣrskilt lΣkarutlσtande som styrker att s÷kanden inte Σr opσlitlig i nykterhetshΣnseende.
Laboratorieunders÷kningar ska ha skett vid minst fyra tillfΣllen under observationstiden som ska vara minst
sex mσnader.
Villkor om lΣkarintyg
NΣr k÷rkortstillstσnd har meddelats efter pr÷vning i nykterhetshΣnseende efter grovt rattfylleri ska lΣkarintyg ges
in efter sex mσnader och dΣrefter efter ytterligare tolv mσnader. Behovet av villkor om lΣkarintyg dΣrut÷ver ska
bed÷mas mot bakgrund av f÷rhσllandena i det enskilda fallet. Laboratorieunders÷kningar ska ha skett vid minst
fyra tillfΣllen under varje observationstid pσ sex respektive tolv mσnader.
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Ytterligare upplysningar
GΣllande bestΣmmelser om lΣmpligheten att ha k÷rkort m.m. finns i k÷rkortslagen (1998:488), k÷rkortsf÷rordningen (1998:980) och VΣgverkets f÷reskrifter om medicinska krav f÷r innehav av k÷rkort m.m. (VVFS
2008:158, Σndrade genom VVFS 2008:166).
LΣs information pσ www.korkortsportalen.se. Du kan Σven ta kontakt med Transportstyrelsen pσ telefon 0771-81 81 81.

Du ska inte skicka in det hΣr bladet med ditt lΣkarintyg!

