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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2003:24 av Anna-Lena Östman (s) om ökat samarbete
med länsstyrelsens trafikenhet för diabetikers läkarintyg för
att få behålla körkort och körkortstillstånd
Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord

Ärendet
Motionären föreslår att Stockholms läns landsting tar initiativ till ett ökat
samarbete med länsstyrelsens trafikenhet för att förbättra rutinerna när det
gäller läkarintyg från diabetiker.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Bilagor
1 Motion
2 Länshandikapprådets kanslis tjänsteutlåtande

2003-08-20
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 4 februari 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 17 februari 2004.

Ärendet och dess beredning
Anna-Lena Östman (s) har i en motion (bilaga), väckt den 11 mars 2003,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att ta
initiativ till ett ökat samarbete med länsstyrelsens trafikenhet i enlighet med
motionens anda.

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och länshand ikapprådets
arbetsutskott.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 29 augusti 2003 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att bifalla
motionen, att uppdra åt landstingsstyrelsen att i skrivelse uppmärksamma
länsstyrelsen på behovet av ökad samverkan mellan landstinget och länsstyrelsen i frågan om diabetikers läkarintyg för att få behålla körkort eller få
körkortstillstånd.
Förvaltningen instämmer i motionärens förslag att Stockholms läns landsting bör ta initiativ till ett ökat samarbete med länsstyrelsens trafikenhet i
syfte att förenkla rut inerna vid infordrandet av läkarintyg i samband med att
länsstyrelsen prövar diabetikers körkortsinnehav och körkortstillstånd. Det
skulle medföra en smidigare hantering för diabetikern och för länsstyrelsens
trafikenhet samtidigt som onödiga sjukvårdsbesök undvikes. Förvaltningen
föreslår fullmäktige uppdra åt landstingsstyrelsen att i skrivelse uppmärksamma länsstyrelsen på behovet av en ökad samverkan mellan landstinget
och länsstyrelsen i denna fråga.

Länshandikapprådets arbetsutskott har den 15 september 2003 föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen.
Länshandikapprådets tjänsteutlåtande den 20 augusti 2003 bifogas (bilaga).
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Bilagor
Motionen
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 körkortsstillstånd 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 ögonmottagningen på Södersjukhuset, vilket betyder att dispens
måste ges från länsstyrelsen om förlängning 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 ga nska enkla rutinförbättrande 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 förenklas 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 undersökningen så behöver
myndigheterna inte ens gå vägen över den enskilde utan kan lösa uppgiften
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.
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Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
att Stockholms läns landsting tar initiativ till ett ökat samarbete med
länsstyrelsens trafikenhet i enlighet med motionens anda.

Ingarö den 4 februari 2003

Anna-Lena Östman
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Länshandikapprådets kanslis tjänsteutlåtande
Kansliet har anfört följande:
Svar har inkommit från Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i
Stockholms län som även bifogat yttrande från Storstockholms Diabetesörening och från Hjärt- och lungsjukas förening , samt från SRF Synskadades förening Stockholms och Gotlands län.
Länshandikapprådets arbetsutskott instämmer i de synpunkter som
framförts av handikappföreningarna i länet och ställer sig helt bakom de
tankar och synpunkter som framförts av Storstockholms Diabetesförening
som liksom motionären själv ser en vinstsituation för samtliga berörda parter
med ett ökat samarbete med länsstyrelsens trafikenhet för diabetikers läkarintyg för att få behålla körkort eller få körkortstillstånd.
SYNPUNKTER FRÅN HANDIKAPPFÖRENINGARNA
Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) i Stockholms län har i
skrivelse den 14 augusti 2003 framfört följande:
”HSO” Stockholms län instämmer i bifogat yttrande från Storstockholms
Diabetesförening. Yttrande från Hjärt- och lungsjukas länsförening bifogas
också.
Storstockholms Diabetesförening har i skrivelse den 22 juli 2003 framfört
följande:
”Stockholms läns landsting brottas i dagsläget med ett stort budgetunderskott med nedskärningar bl a inom vården. I rådande situation är det viktigt
att bristfälliga rutiner som medför onödiga kostnader ändras och blir mer
resurseffektiva. Motionen belyser ett sådant område, där vissa ändringar och
ökat samarbete mellan två myndighetsutövare leder till en vinstsituation för
samtliga berörda parter.
Det är så enkelt att belasta en människa med en massa skyldigheter, som att
inkomma med läkarintyg för att få ha körkort. Men det är också myndighetsutövares skyldighet att tillgodose människor med en kronisk sjukdom som
diabetes möjlighet att deltaga i samhället på lika villkor som alla andra
medborgare. Med andra ord bör man alltid stäva efter att göra det så enkelt
som möjligt för en person med funktionshinder att utföra/tillgodose alla de
skyldigheter myndigheterna ålägger dem. Storstockholms Diabetesförening
bifaller motionen”.
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Hjärt- och lungsjukas länsförening har i skrivelse den 12 augusti 2003
meddelat att man instämmer i de förslag som motionären lämnat.
SRF Stockholms och Gotlands län har i skrivelse den 23 juni 2003 lämnat
följande synpunkter:
”Som vi ser de verkar det rationellt och bra med ett närmare samarbete med
länsstyrelsens trafikenhet för att underlätta diabetikers tillvaro.
Vardagen för funktionshindrade behöver avlastning med onödiga läkarbesök
och administrativt krångel”.

