
 

 

FO# RDJUPNINGSKURS	I	
KO# RKORTSINTYG	C	&	D	
Omfattning:  Halvdag den 23 april 2020 kl. 0930 - 1230.  
Pris: 1 500 kr + moms. 
Plats: Läkarförbundet Konferens, Villagatan 5, Stockholm  

Målgrupp		
Utbildningen vänder sig till specialistläkare i Företagshälsovård samt ST-läkare. Medlemskap i 
Svenska Företagsläkarföreningen är en förutsättning för deltagande. 

Kursen relaterar till delmål a6, b1, b3, c8 och c10 i 2015 års föreskrift för ST i Arbets- och 
Miljömedicin och Arbetsmedicin.  

Kursbeskrivning		
Kursen kommer att belysa följande frågor 

- Vad skall man fokusera på att fråga och granska vid besöket för körkortsintyg? Hur hinna 
med på kanske 20 min?  

- Hur göra för att inte mest hamna i detaljexercis bland intygspunkterna utan hitta det som gör 
den verkliga skillnaden för trafiksäkerheten?  

- Vara mer noggranna och kritiska och underkänna fler? Hur hantera konsekvenserna för 
yrkeschauffören som förlorar sitt jobb?  

- Hur ska jag följa upp patienter med sömnapnésyndrom?  
- När kan jag som inte är specialist i psykiatri skriva intyg för körkort till den som har en ADHD-

diagnos?  
- Om jag misstänker alkoholproblematik och vill gå vidare med provtagning och patienten inte 

vill – hur gör jag då?  
- Kan patienten med diabetes typ 2 som behöver insulin fortsätta att köra buss?  
- När måste jag anmäla den som är olämplig?  

Dessa och andra frågor ni vill ställa belyser Transportstyrelsens tidigare chefsläkare Lars Englund vid 
vår träff 23 april. Lars är kliniskt verksam och är väl förtrogen med de vanligaste trafikmedicinska 
frågorna. Han är också ordförande i Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF) och har några 
internationella uppdrag på området som kan ge underlag till lite utblickar om rutiner i andra länder. 
Det kommer att bli gott om tid för diskussion och frågor. 

Torsdag	den	23	april	2020	
Tid Ämne Föreläsare 
09.00 – 09.30 Kaffe med smörgås Konferensen 
09.30 – 12.30 Körkortsintyg C & D Lars Englund 
12.30 – 13.30 Lunch Matsalen  

 
 
 



 

 

Kursansvarig		
Stig Norberg, Företagsläkare Globenhälsan  

Föreläsare	
• Lars Englund, ordförande i Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF), tid. Chefläkare vid 

Transportstyrelsen  


