
Workshop 22 september 2022



Syfte

• Informera om de förändringar som vi just nu ser som mest troliga.

• Få in era synpunkter på tilltänkta förändringar.



Agenda

• Bakgrund

• Presentation och diskussion om tilltänkta ändringar

- Synundersökning och synintyg

- Synfält

- Synskärpa

- Dubbelseende

- Monokulärt seende

- Väsentligt nedsatt syn i ett öga

- Kontrastkänslighet, mörkerseende och bländningskänslighet 

- Progressiv ögonsjukdom

• Redogörelse för den fortsatta processen i föreskriftsarbetet



Regelverket

• I EU:s körkortsdirektiv regleras bland annat synkrav för körkortsinnehav. Dessa krav 

måste alla EU:s medlemsstater följa. 

• Transportstyrelsen måste ta hänsyn till körkortsdirektivet vid utformningen av 

synkraven i medicinföreskrifterna. I den översyn som Transportstyrelsen har 

genomfört konstaterades att vissa av kraven i körkortsdirektivet inte uppfylls. I dessa 

delar krävs därför en revidering av föreskrifterna och i andra delar finns utrymme för 

förenkling. 

• Vi planerar att ta fram ett kompletterande stödmaterial som förtydligar och förklarar 

vad som menas med paragraferna i föreskriften.  

• Den text som visas i presentationen är inte förslag på paragraftext utan är tänkt att 

förklara vilka krav Transportstyrelsen funderar på att föreslå. 



Nyheter:

- Kravet på synfältsundersökning tas bort och ersätts 

med anamnesfrågor. 

- Förändringar i vem som får utfärda synintyget. Idag 

får intyget utfärdas av läkare, optiker, 

oftalmologassistent, ortoptist, optometritekniker, 

ögonsjuksköterska och den som är anställd hos 

optiker eller vid trafikskola.

Det grundläggande synintyget ska utfärdas av läkare 

eller optiker.

Synintyget ska innehålla:

- uppgift om synskärpa

- svar på anamnesfrågor

Den som utfärdar synintyget avgör vem som får utföra 

synundersökningen.

Grundläggande synintyg - ansökan

Det grundläggande synintyget är det synintyg som alla som ansöker 

om körkortstillstånd måste skicka in till Transportstyrelsen.



Det utökade synintyget ska utfärdas av ögonläkare.

Synintyget ska innehålla:

- uppgift om synskärpa

- svar på anamnesfrågor

- uppgift om synfält och undersökningsresultat

- uppgift om dubbelseende

- uppgift om betydlig synnedsättning i ett öga

- uppgift om kontrastkänslighet, mörkerseende och 

bländningskänslighet

- uppgift om ögonsjukdom eller synnedsättning

Den som utfärdar intyget avgör vem som får utföra 

synundersökningen.

Utökat synintyg – ansökan 

Nyheter:

- Synfältet ska alltid ska kontrolleras 

med perimetri.

- Uppgift om kontrastkänslighet och 

bländningskänslighet ska finnas med 

på intyget.

Om det grundläggande synintyget inger misstanke om synnedsättning eller 

ögonsjukdom ska ett utökat synintyg skickas in.



Synintyg vid utredning och uppföljning av 

lämpligheten under pågående körkortsinnehav

Synintyget ska innehålla de uppgifter som är relevanta 

för den ögonsjukdom eller synnedsättning som 

misstänks.

Synintyget får utfärdas av ögonläkare. Synintyget får i de 

flesta fall även utfärdas av optiker. Men när det handlar 

om att ställa vissa diagnoser måste synintyget utfärdas av 

ögonläkare.

Nyheter:

- Synintyget får i de flesta fall 

utfärdas av optiker.

I och med att optiker tillåts utfärda fler 

intyg än idag borde belastningen på 

ögonsjukvården minska och 

tillgängligheten för individen öka.

Detta synintyg blir aktuellt om utredning av lämplighet krävs under pågående 

körkortsinnehav, det vill säga inte vid ansökningsprocessen.



Synfält – krav på undersökningsmetod

Nyheter:

- Estermanprogrammet ska 

användas både för det centrala 

och det perifera synfältet.

- Krav på tillförlitlighet finns.

En synfältsundersökning ska göras med statisk perimetri i ett 

Estermanprogram eller likvärdigt program.

Det definieras vad ett Estermanprogram är enligt föreskrifterna. Det 

beskrivs också vad man ska tänka på vid bedömning av vad som är ett 

likvärdigt program. 

Det framgår att resultatet av en synfältsundersökning måste vara 

tillförlitligt för att det ska kunna ligga till grund för en prövning av 

medicinsk lämplighet enligt föreskrifterna. 

Fixationsstabilitet och falskt positiva värden är exempel på sådant som 

bör ingå i bedömningen av om undersökningsresultatet är tillförlitligt.  



Synfält – krav på områdets storlek

Området som regleras är samma som idag. 

Lägre behörigheter 

(moped, mc och bil):

Högre behörigheter 

(lastbil, buss och taxi):



Synfält – krav på det centrala synfältet 

för lägre behörigheter

För lägre behörigheter är det tillåtet att ha nedsatt 

ljuskänslighet i ett enda område innanför 20 grader från 

synfältets centrum. 

Områdets storlek får motsvara en testpunkt i ett 

Estermanprogram, och dess placering ska vara mellan 10 

och 20 grader från synfältets centrum. 

Nyheter: 

- Kraven på det centrala synfältet bedöms 

utifrån resultatet i ett Estermanprogram.



Synfält – krav på det perifera synfältet 

för lägre behörigheter

Det är tillåtet att ha nedsatt ljuskänslighet i det perifera 

synfältet enligt följande:

1. Ljuskänsligheten får vara nedsatt i ett eller flera 

områden som var för sig motsvarar högst två 

intilliggande testpunkter i ett Estermanprogram.

2. Ljuskänsligheten får vara nedsatt i ett enda område 

som motsvarar tre intilliggande testpunkter i ett 

Estermanprogram.

Nyheter: 

- Tre intilliggande punkter med nedsatt 

ljuskänslighet accepteras.



Synfält – krav på det centrala synfältet 

för högre behörigheter

För högre behörigheter är det inte tillåtet att ha 

nedsatt ljuskänslighet i det centrala synfältet.

Nyheter: 

- Kraven på det centrala synfältet 

bedöms utifrån resultatet i ett 

Estermanprogram.



Synfält – krav på det perifera synfältet 

för högre behörigheter

Det är tillåtet att ha nedsatt ljuskänslighet i det perifera 

synfältet enligt följande:

1. Ljuskänsligheten får vara nedsatt i ett eller flera områden 

som var för sig motsvarar högst två intilliggande 

testpunkter i ett Estermanprogram.

2. Ljuskänsligheten får vara nedsatt i ett enda område som 

motsvarar tre intilliggande testpunkter i ett 

Estermanprogram.

Nyheter: 

- Tre intilliggande punkter med nedsatt 

ljuskänslighet accepteras.



Synfält – alternativ undersökningsmetod 

vid central påverkan

En synfältsundersökning får göras med 

statisk tröskelperimetri i de fall där 

synnedsättningen eller ögonsjukdomen 

inte bedöms påverkar synfältets perifera 

del.

Kraven på programmet för statisk 

tröskelperimetri definieras i föreskrifterna.

Möjligheten är till för att fria från kravet att behöva göra 

en Estermanundersökning i samtliga fall. 

För att avgöra om kraven uppfylls kan det bli nödvändigt 

att även göra en undersökning med ett 

Estermanprogram. 



Kravnivån för synskärpan liknar den som finns idag. 

Nyheter:

- Det regleras inte längre att 

synprövningstavlan ska vara placerad på 

fyra eller fem meters avstånd och att alla 

bokstäver ska kunna läsas på den rad som 

anger synskärpa. 

Synskärpa

Synskärpan på ett avstånd som är relevant ur 

trafiksäkerhetssynpunkt ska vara minst 0,5 för lägre 

behörigheter. Med det menas synskärpan på 4 meters 

avstånd eller längre från ögat.



Dubbelseende
Nuvarande regler för dubbelseende uppfyller inte körkortsdirektivets krav. 

Nyheter:

- Det krävs synintyg vid nyligen 

utvecklat dubbelseende. 

- Det har förtydligats att dubbelseende 

bör testas i de nio huvudmeridianerna.

En person som har dubbelseende får inte ha körkort. Är 

dubbelseendet eliminerat anses man inte ha ett dubbelseende.

Dubbelseende kan dock vara tillåtet för lägre behörigheter under 

vissa förutsättningar. Det kommer då att ställas olika krav beroende 

på om dubbelseendet har uppstått för mindre än ett år sedan eller mer 

än ett år sedan. Kraven är högre vid nyligen utvecklat dubbelseende. 

Vid nyligen utvecklat dubbelseende krävs bland annat en 

anpassningsperiod på sex månader och ett synintyg utfärdat av 

ögonläkare. 

Dubbelseende bör testas i de nio huvudmeridianerna.



En person som helt saknar syn i ett öga eller endast använder ett 

öga får inte ha körkort.

Monokulärt seende dock vara tillåtet för lägre behörigheter under 

vissa förutsättningar. Det kommer då att ställas olika krav beroende 

på om det monokulära seendet har uppstått för mindre än ett år 

sedan eller mer än ett år sedan. Kraven är högre vid nyligen 

utvecklat monokulärt seende. 

Vid nyligen utvecklat monokulärt seende krävs bland annat en 

anpassningsperiod på sex månader och ett synintyg utfärdat av 

ögonläkare eller optiker. 

Monokulärt seende
Nuvarande regler för monokulärt seende uppfyller inte körkortsdirektivets krav. 

Nyheter: 

- Det krävs synintyg vid nyligen 

utvecklat monokulärt seende. 



Väsentligt nedsatt syn på ett öga

Nuvarande regler för väsentligt nedsatt syn uppfyller inte körkortsdirektivets krav. 

En person som har väsentligt nedsatt synskärpa på ett öga får inte 

ha högre behörigheter. 

Väsentligt nedsatt synskärpa på ett öga kan dock vara tillåtet 

under vissa förutsättningar. Till exempel krävs bland annat en 

anpassningsperiod och ett synintyg utfärdat av ögonläkare eller 

optiker. 

Med väsentligt nedsatt syn menas att personens synskärpa på det 

ena ögat plötsligt och kraftigt har försämrats så att den understiger 

0,3. Successiva försämringar bör inte beaktas. 

Nyheter:

- Lägre behörigheter berörs inte längre 

av regleringen om väsentligt nedsatt 

syn på ett öga.

- För högre behörigheter krävs det 

synintyg vid väsentligt nedsatt 

synskärpa på ett öga. 



Kontrastkänslighet
Nuvarande regler uppfyller inte körkortsdirektivets krav på nedsatt 

kontrastkänslighet. 

En person med allvarligt nedsatt kontrastkänslighet får inte ha körkort.

För innehav av högre behörigheter ska den ökade trafiksäkerhetsrisk 

som följer med sådant innehav beaktas.

Nedsättning av kontrastkänslighet som inte är relevant för 

trafiksäkerheten bör inte beaktas. 

Nyheter:

- En person med allvarligt 

nedsatt kontrastkänslighet får 

inte ha körkort. 



Mörkerseende

Nyheter:

- Transportstyrelsen kan begränsa 

körkortet till körning i dagsljus 

utan att undantag behöver sökas.

En person som har allvarligt nedsatt mörkerseende får inte ha 

körkort.

Förbudet gäller dock inte om innehavet begränsas till körning i 

dagsljus.

För innehav av högre behörigheter ska den ökade trafiksäkerhetsrisk 

som följer med sådant innehav beaktas.

Total nattblindhet eller liknande begränsning av seendet i mörker 

bör beaktas som allvarlig nedsättning. Nedsättning av 

mörkerseendet som inte är relevant för trafiksäkerheten bör inte 

beaktas. 



Bländningskänslighet

En person som har allvarligt ökad bländningskänslighet får inte ha 

körkort.

För innehav av högre behörigheter ska den ökade trafiksäkerhetsrisk som 

följer med sådant innehav beaktas.

Ökad bländningskänslighet som inte är relevant för trafiksäkerheten bör 

inte beaktas. 

Nyheter:

- En person med allvarligt ökad 

bländningskänslighet får inte ha 

körkort. 



Progressiv ögonsjukdom

Föreskriftskravet vid progressiv ögonsjukdom liknar det som finns idag. 

En person som har en progressiv ögonsjukdom får ha körkort. Personen ska 

regelbundet följas av Transportstyrelsen så att myndigheten kan säkerställa 

att synkraven i detta kapitel fortsatt är uppfyllda.

Villkor om synintyg kommer att krävas, villkorsintervallet avgörs i varje 

enskilt fall.  



Vad händer nu?

Planen är att: 

• Föreskrifterna kommer skickas ut på externremiss under första halvan av 

2023.

• Anmälan av tekniska regler under andra halvan av 2023.

• Föreskrifterna träder i kraft under första halvan av 2024.



Frågor?



Tack!


