
Öppna körkortslagen för modern träning vid medicinska hinder 
 
Transportstyrelsen drar in tusentals körkort varje år. Nu stoppas även simulatortester 
samtidigt som förarprov är förbjudna. 
 
2010 ändrade Transportstyrelsen föreskrifterna så att personer med synfältsbortfall 
skulle anmälas av ögonläkare om deras statiska synfält inte uppfyllde mycket hårda 
krav efter datoriserade synfältsmätningar. Det visar sig efter tio år att Sverige är 
ensamt om så stränga regler jämfört med många EU-länder och våra grannländer. 
Gällande EU-direktiv anger tvärtom att ett förarprov ska kunna komplettera den 
medicinska undersökningen. Även svenska ögonläkare vill att förarprov ska 
användas, särskilt när det handlar om gränsfall. Problemet har uppmärksammats i 
olika projekt och publikationer. Frågan tas nu upp i flera riksdagsmotioner och även 
av Riksdagens trafikutskott. 
 
I EU-direktivet framgår att expertbedömning är mycket viktig vid en utvärdering 
eftersom en noggrann bedömning av synfältsbortfall inte kan utföras vid en 
automatiserad rutin. I Transportstyrelsens föreskrift räcker det med att individen 
missar ett par punkter av 120 i ett statiskt test för att körkortet skall återkallas.  
Inga trafikexperter får vara med i bedömningen. Förarprövare vars hela yrkesliv går 
ut på att bedöma trafiksäker bilkörning anlitas inte längre nu när Transportstyrelsen 
efter den 7 april 2020 inte heller godkänner simulatortester.  

När ögonläkaren anmäler sin patient till Transportstyrelsen skickar de en skrivelse till 
den enskilde om att körkortet ska återkallas. Dispensmöjligheterna är mycket 
begränsade. Överprövning av förvaltningsrätt ändrar mycket sällan på beslutet. 
 
Vid bilkörning tittar inte föraren i de här fallen bara rakt framför sig. Man kompenserar 
för små synfältsbortfall med aktiv avsökning, samtidigt som många andra personliga 
egenskaper spelar in, till exempel körvana, ålder, situationsanpassning, 
riskbedömning, uppmärksamhet och arbetsminne. Hur många punkter som är borta i 
synfältet är inte ensamt avgörande för en säker bilkörning. 
 
Ingen förbättring av trafiksäkerhetsstatistiken har identifierats efter att de hårdare 
föreskrifterna infördes. Däremot har tusentals människor fått stora svårigheter att 
behålla jobbet, göra inköp eller ta sig till sina fritidsaktiviteter, särskilt de som bor i 
glesbygd. Det är en svår förlust på det personliga planet, många känner sig kränkta. 
Flera av de som drabbats anser också att körkortet har återkallats på ett godtyckligt 
sätt.    
 
Det handlar främst om personer, som efter stroke, vid glaukom eller 
diabetesförändringar i näthinnan, fått förändringar i synfältet. Självklart har en del 
personer alltför omfattande skador för att köra bil. De som ligger på eller över 
gränsen för att klara bilkörning vill vi ska bedömas av professionella förarprövare, 
förutom av ögonläkare och handläggare på Transportstyrelsen.  
 
Mellan januari 2017 till juni 2018 tilläts 340 personer att göra förarprov i körsimulator 
hos Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i Linköping. Av dessa fick 200 
dispens och körkortet tillbaka. Projektet Chans Till Dispens i Kalmar, där man tränat 
och sedan testats, fick 14 av 19 godkända förarprov. Fyra personer har testats innan 



de anmälts och alla visar att de är godkända. Då bör ögonläkaren kunna avstå från 
att anmäla och därmed följa en modell som tillämpas i flera EU-länder. 
 
Transportstyrelsens hårda linje med nej till simulatortester och förarprov riskerar till 
och med att fler olämpliga förare fortsätter att köra bil. Även förare från andra länder, 
som följer EU-direktiven, kan fortsätta köra bil i Sverige.  
 
Vi uppmanar regeringen att tillsätta en statlig utredning med direktiv att samordna 
körkortslagstiftningen med övriga EU samt öppna för seriös träning och rehabilitering. 
Möjligheter till förarprov under betryggande former bör öppnas och principen om 
individuella helhetsbedömningar tillämpas. Individen ska mötas av ett rättssäkert och 
rättvist regelverk. 
 
Ett körkort kan återkallas efter noggrann bedömning som bygger på individuella 
tester. Möjligheten att kunna träna och genomföra riktade förarprov kan göras på 
inhägnad bana, på väg och eventuellt i simulator. Individen kan då få ett ja eller nej 
till körkort, som man förstår och kan förhålla sig till.  
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