Intyg om synprövning
Skickas till Transportstyrelsen,
701 97 Örebro.
Namn- och adressfält:

Sökandens personnummer

*10341011*
*10341011*
*10341011*
Namn

Personnummer

Identiteten styrkt genom

ID-kort

Svenskt körkort

Svenskt pass

Synskärpa

Personlig kännedom

Höger öga

Vänster öga

Försäkran enligt 18 kap. 4 § (se nedan)

Binokulärt

Utan korrektion (obligatorisk uppgift) ......................

,

,

,

Med korrektion (obligatorisk uppgift om föreskriven
synskärpa endast uppnås med korrektion) ............

,

,

,

Korrigering sker med:

Glasögon

Vänligen skriv tydligt vi använder maskinell
avläsning!

Kontaktlinser

Obs! Om syntavla används ska samtliga bokstäver kunna läsas på den rad som anger synskärpa.
Finns synfältsdefekter?

2 0

Ja

Nej
Underskrift

Intygsdatum (ÅÅÅÅMMDD)
Namnförtydligande

Adress och ort

Telefon

Stämpel

Enligt 3 kap. 1 § körkortsförordningen (1998:980) omfattar grupp I behörigheterna AM, A1, A, B, BE eller traktorkort.

Utdrag ur Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.
16 kap. Synprövning

TSTRK1034 (U03) 100903

1§

Synprövning för behörighet i grupp I får utföras av:
1. läkare,
2. legitimerad optiker, oftalmologassistent, ortoptist, den som har genomgått utbildning till optometritekniker, ögonsjuksköterska,
sjuksköterska med vidareutbildning i ögonsjukvård, eller
3. den som är anställd hos optiker eller vid trafikskola och som har genomgått särskild utbildning.

3§

Legitimerad optiker får inte överlåta uppgiften att utföra synprövning enligt dessa föreskrifter till annan.
Bestämmelser om delegering inom hälso- och sjukvården finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14); Delegering av arbetsuppgifter
inom hälso- och sjukvård och tandvård.

4§

Om sökanden inte uppnår gällande synkrav eller vid misstanke om ögonsjukdom ska undersökning göras av läkare med specialistkompetens i ögonsjukdomar.

8§

Synprövning utförd av annan än läkare ska omfatta:
1. synskärpeprov, som ska fastställa dels den binokulära synskärpan, dels synskärpan i varje öga för sig, och
2. synfältsundersökning utförd med apparatur avsedd för synfältsprövning.
Om föreskriven synskärpa inte uppnås utan korrektion ska även synskärpa med korrektion fastställas binokulärt och i varje öga för sig.
För synprövning vid läkarundersökning, se 16 kap. 5 § i Transportstyrelsens föreskrifter.

10 § Den apparatur som används vid synprövning enligt 8 § ska ge information om synskärpa och synfält och i övrigt vara lämplig för sådan prövning. Bestämmelser
om sådan apparatur finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter.

18 kap. Identitetsprövning
4§

Om godtagbar identitetshandling saknas, får identiteten fastställas genom att en förälder, annan vårdnadshavare, make, maka eller sambo 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.

