Motion från Anna-Lena Östman (s) om ökat samarbete med länsstyrelsens trafikenhet för
diabetikers läkarintyg för att få behålla körkort eller få körkortstillstånd
Det har kommit till undertecknads kännedom att rutiner som trafikenheten på länsstyrelsen har för
inlämnandet av läkarintyg för att diabetiker ska få behålla körkort eller få körkortsstill-stånd kostar
landtingets sjukvårdsresurser.
Diabetiker är skyldiga att lämna in intyg avseende deras diabetes och syn till länsstyrelsen med vissa
jämna intervaller beroende på hur sjuk diabetikern är. Det normala intervallet är vartannat år. Vad
jag påtalats är att detta intervall i stor utsträckning stämmer överens med de regelbundna
undersökningar ”friska” diabetiker genomgår avseende deras syn och eventuella
ögonbottenförändringar. Problemet har varit och är att dessa intyg, när länsstyrelsen kräver dem,
högst får vara två månader gamla. Det innebär i alltför hög utsträckning att en diabetiker som ska
lämna in synintyg måste boka en ny tid hos en specialist i ögonsjukdomar för att få en dylikt intyg.
Detta trots att diabetikern nyligen varit på synundersökning men dock inte inom två månader.
Idag är det ca fyra månaders väntetid till en synundersökning hos en specialist på ögonmot-tagningen
på Södersjukhuset, vilket betyder att dispens måste ges från länsstyrelsen om för-längning av datum
för inlämnande av intyget annars återkallas körkortet.
Detta merarbete i form av administrativt arbete hos både länsstyrelsen och landstinget, resursslöseriet av sjukvård samt den kostnad detta innebär för diabetikern i form av tidsspill och
inkomstbortfall borde kunna undvikas. Det handlar egentligen om ganska enkla rutinför-bättrande
och samordnande åtgärder som kan ge stora samhällsekonomiska pluseffekter, speciellt då jag
förstått av samtal att det är ett ganska vanligt problem för diabetiker att läkarbesöken och
intygsinlämnandet inte koordinerats.
Mitt förslag innebär att samarbetet med länsstyrelsen i dessa frågor måste utvidgas och för-enklas för
den enskilde medborgaren. Kanske behöver diabetikern inte göra annat i framtiden än att godkänna
att dylika intyg skickas direkt till länsstyrelsen i samband med under-sökningen så behöver
myndigheterna inte ens gå vägen över den enskilde utan kan lösa upp-giften om att ha bra förare på
våra vägar sinsemellan. För övrigt föreligger, för inomrationens skull, redan en plikt för läkare att
anmäla patienter som inte är lämpade att inneha körkort till vägverket.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
att

Stockholms läns landsting tar initiativ till ett ökat samarbete med länsstyrelsens
trafikenhet i enlighet med motionens anda.
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