Läkares anmälan
enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och 3 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211)

om medicinsk olämplighet att inneha körkort, körkortstillstånd, traktorkort eller
taxiförarlegitimation


*90200031*

(ååååmmddnnnn)

Identiteten är styrkt genom:
ID-kort *

Företagskort eller tjänstekort **

Svenskt körkort

Personlig kännedom

Försäkran enligt 18 kap. 4 § ***

Pass ****

Personnr:
Namn: .................................................................................................
Adress: ...............................................................................................
............................................................................................................

Asterisk-förklaringar på sid 2

Anmälan om olämplighet

eller

Om en läkare vid undersökning av en person finner att
personen av medicinska skäl är olämplig att ha körkort,
körkortstillstånd, traktorkort eller taxiförarlegitimation, ska
läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan
görs ska läkaren underrätta personen.

Anmälan om sannolik olämplighet
Om en läkare vid undersökning eller genomgång av
journalhandlingar finner det sannolikt att personen av
medicinska skäl är olämplig att ha körkort, körkortstillstånd,
traktorkort eller taxiförarlegitimation och personen motsätter sig
fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla
förhållandet till Transportstyrelsen. Personen som anmälan
avser behöver inte underrättas innan anmälan görs.

Medicinska förhållanden som utgör grund för anmälan (ange t.ex. diagnos och funktionsnedsättning)

Senaste undersökningsdatum:
Läs mer om gällande bestämmelser i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska
krav för innehav av körkort m.m. på www.transportstyrelsen.se.
På grunder som anges ovan bedömer jag att personen är olämplig/sannolikt olämplig att ha
Alla behörigheter inkl. körkortstillstånd, traktorkort och taxiförarlegitimation, eller
AM, A1, A2, A, B, BE, traktorkort, eller
C1, C1E, C, CE

D1, D1E, D, DE

Taxiförarlegitimation

Ort och datum
Läkarens underskrift
Adress
TSTRK1009 (U09) 170503

Namnförtydligande

Telefon
Information om Transportstyrelsens beslut önskas.

Anmälan skickas till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro

Specialistkompetens

AM = moped klass I, A1 = lätt motorcykel,
A2 = mellanstor motorcykel, A = motorcykel,
B = personbil och lätt lastbil,
C1 = medeltung lastbil, C = tung lastbil,
D1 = mellanstor buss, D = buss,
E = tungt släpfordon

Bestämmelser om läkares anmälningsskyldighet m.m.
Körkortslagen (1998:488)
10 kap. 5 §
Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig att ha körkort,
ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan anmälan görs ska läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver
inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra
körkortspliktigt fordon.
Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska
skäl är olämplig att ha körkort och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren anmäla
förhållandet till Transportstyrelsen.
Första och andra styckena gäller även den som har traktorkort.
1 kap. 1 §
Med körkortshavare avses den som har körkortstillstånd eller körkort.

Taxitrafiklagen (2012:211)
3 kap. 1 §
En personbil eller en lätt lastbil får föras i taxitrafik endast av den som har en giltig taxiförarlegitimation.
3 kap. 5 §
Om en läkare vid undersökning av en innehavare av taxiförarlegitimation finner att denne av medicinska skäl är olämplig att
inneha sådan legitimation, ska läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan någon anmälan görs ska läkaren underrätta
innehavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att innehavaren kommer att följa läkarens tillsägelse
att avstå från att föra ett fordon i sådan trafik som avses i 1§.
Om en läkare vid undersökning eller genomgång av journalhandlingar finner det sannolikt att körkortshavaren av medicinska
skäl är olämplig att ha taxiförarlegitimation och körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ska läkaren
anmäla förhållandet till Transportstyrelsen.

Utdrag ur Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för
innehav av körkort m.m.
1 kap. 2 §
Grupp I, II och III omfattar följande behörigheter:
- Grupp I: AM, A1, A2, A, B och BE samt behörighet för traktor
- Grupp II: behörigheterna i grupp I samt C1, C1E, C och CE
- Grupp III: behörigheterna i grupp I och II samt behörigheterna D1, D1E, D och DE.
Samma krav som för behörigheterna i grupp III gäller även för innehav av taxiförarlegitimation om inte annat anges.
1 kap. 9 §
De grundläggande förutsättningarna för en anmälan enligt 10 kap. 2 § körkortslagen och 3 kap. 5 § taxitrafiklagen anses
föreligga om kraven i 1 - 15 kap. inte uppfylls av den som innehar körkort, körkortstillstånd, traktorkort eller
taxiförarlegitimation.
1 kap. 10 §
En anmälan från läkare ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter om innehavarens hälsotillstånd som framkommit vid
undersökningen och som har betydelse för frågan om innehav.

Har du frågor?
Kontakta körkortsenheten på Transportstyrelsen, telefon 0771-81 81 81. Denna blankett och Transportstyrelsens föreskrifter kan
hämtas på www.transportstyrelsen.se.

* SIS-märkt ID-kort, svenskt nationellt ID-kort eller ID-kort utfärdat av Skatteverket.
** SIS-märkt företagskort eller tjänstekort.
*** Försäkran enligt 18 kap. 4 § i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.
Identiteten får fastställas genom att en förälder, annan vårdnadshavare, make, maka, sambo, registrerad partner eller myndigt barn skriftligen försäkrar att
lämnade uppgifter om sökandens identitet är riktiga. Den som lämnar en sådan försäkran ska vara närvarande vid identitetskontrollen och kunna styrka sin
egen identitet.
**** Svenskt EU-pass, annat EU-pass utfärdat från och med den 1 september 2006, pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och
med den 1 september 2006.

