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Extra krav och villkor vid neuropsykiatriska diagnoser
- för informerat samtycke -

I samband med en neuropsykiatrisk utredning aktualiseras inte sällan frågan om vad en eventuell
diagnos kan få för lång- och kortsiktiga konsekvenser för patienten. De potentiellt positiva
konsekvenserna behöver kanske inte problematiseras här men vi får inte sällan signaler om att såväl
patienter som kliniker ofta ställs inför frågan om hur de potentiellt negativa konsekvenserna ser ut. Vi
har ställt frågor kring detta till såväl kliniker som till centrala personer inom olika myndigheter för att
försöka få en bild av hur sådana konsekvenser kan se ut.
Vi har därför tagit fram en sammanställning för att försöka bringa lite mer klarhet i detta.
SNPF tar ingen ställning i frågan huruvida klinikern automatiskt ska upplysa om detta eller inte och
lämnar detta beslut åt varje kliniker och klinisk situation men vi tycker det är viktigt att såväl patienter
och kliniker vid behov har tillgång till rätt information. Detta är ett försök att sammanställa så
uttömmande information som möjligt kring frågan.
Under 2018 fick Diskrimineringsombudsmannen (DO) in uppgifter om att personer som har vissa
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar automatiskt uteslöts från antagningen till militärtjänst utan
att det gjordes någon individuell prövning. Uteslutningen skedde enligt uppgifterna genom ett
frågeformulär tidigt i antagningsprocessen. DO inledde med anledning av uppgifterna en tillsyn av
Plikt- och prövningsverket som stod för urvalsförfarandet. Under utredningen framkom att Plikt- och
prövningsverket och Försvarsmakten ansvarar för olika delar av antagningen till militärtjänst. DO
inledde därför även en tillsyn av Försvarsmakten år 2020.
I juni 2021 beslutade DO att Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket överträtt
diskrimineringsförbudet genom att utesluta personer med neuropsykiatriska diagnoser från
mönstringen genom att automatiskt utesluta personer som uppgett att de har diagnosen ADHD eller
autism från möjligheten att prövas för sin lämplighet. Det som DO:s beslut handlar om är alltså det
faktum att personer som uppgett att de har de här diagnoserna inte fick någon möjlighet till individuell
bedömning av sin lämplighet för att göra militärtjänst. Försvarsmakten ändrade då reglerna.
Polismyndigheten har därefter också tagit beslut om att ändra reglerna gällande antagningen till
polisutbildningen.
Hur andra myndigheter och andra instanser som har att avgöra i dessa frågor kommer att agera i frågan
är fortfarande oklart och uppgifterna i detta dokument kommer högst troligt behöva revideras
framöver allteftersom praxis utvecklas.
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Länk till DO:s beslut efter tillsyn av Plikt- och prövningsverket (nuvarande Rekryteringsmyndigheten):
https://www.do.se/download/18.4719c6e31791a23945f2a91/1624971938573/tillsynsbeslut-TIL2018-511.pdf
Länk till DO:s beslut efter tillsyn av Försvarsmakten:
https://www.do.se/download/18.4719c6e31791a23945f2a90/1624971659903/tillsynsbeslut-TIL2020-3.pdf
Intygskrav för körkort
Det är bara den som uppfyller de medicinska kraven – som är nödvändiga med hänsyn till
trafiksäkerheten – som kan få körkortstillstånd. Det ställs som regel högre krav för körkort med
behörighet för tung lastbil och buss. Efter ansökan om körkortstillstånd gör transportstyrelsen en
bedömning om de medicinska kraven för körkort är uppfyllda. Om sjukdom föreligger eller om det
finns någon annan orsak till medicinsk utredning, kan transportstyrelsen kräva ett särskilt läkarintyg.
Personer med ADHD, ADD, DAMP eller Aspergers syndrom har det i de flesta fall inga problem att få
körkortstillstånd. Dock krävs ett läkarintyg som visar aktuell status för diagnosen. I vissa svårare fall
kan tillstånden vara av stor betydelse för den medicinska lämpligheten att inneha körkort.
Bedömningen av tillstånden regleras i kap. 15 i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS
2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (tidigare i Vägverkets föreskrifter; VVFS
2008:158). Vid dessa funktionsnedsättningar är det viktigt att från trafiksäkerhetssynpunkt särskilt
uppmärksamma problem inom följande områden för bedömningen av den medicinska lämpligheten
att inneha körkort:
1.
2.
3.
4.
5.

Störning av impulskontroll
Nedsatt koncentrationsförmåga
Nedsatt uppmärksamhet
Påverkat omdöme
Tvångsmässig fixering

Det finns en blankett för körkortsintyg som Transportstyrelsen tagit fram för att göra det lättare att
skriva intyg. Blanketten heter ”Läkarintyg avseende ADHD, autismspektrumtillstånd och likartade
tillstånd samt psykisk utvecklingsstörning”. Blanketten är inte obligatorisk att använda, men
Transportstyrelsen uppmanar läkare att använda den när intyg ska skrivas. I transportstyrelsens
blankett framgår tydligt vad läkaren ska intyga. Därför är det bra att använda sig av blanketten när
intyg skrivs. I intygen ska följande anges:
Läkaren ska ange vilken eller vilka diagnoser som patienten har och vilket år diagnoserna ställdes.
Läkaren ska fylla i frågor om eventuell läkemedelsbehandling. Om patienten får
läkemedelsbehandling ska läkaren svara på frågan om den pågått i mer än tre år, om den varit stabil
under de senaste två åren samt om behandlingseffekten och behandlingsföljsamheten är god.
Läkaren ska göra en bedömning av aktuella symptom och funktionsnedsättningar. Vid en sådan
bedömning ska störningar av impulskontroll, koncentrationsförmåga, uppmärksamhet och omdöme
samt tvångsmässig fixering beaktas. Bedömningen ska göras mot bakgrund av:
•
•

Funktionsnedsättningens konsekvenser för det dagliga livet
Förekomst av beroende, missbruk eller överkonsumtion av alkohol, narkotika eller annan
substans som påverkar förmågan att köra motordrivet fordon
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•
•

Förmågan att följa regler och förstå andras beteende i trafiken
Kriminalitet

Den bedömning som läkaren gör ska visa hur allvarligt tillståndet är och vilka konsekvenser det har i
det dagliga livet. Om det inte är den behandlande läkaren som skriver intyget är det i rollen som en i
samhället trovärdig person som skaffat sig uppgifter från patienten och eventuella referenter, till
exempel anhöriga, som hen skriver intyget, t.ex. skolläkare.
När läkaren skriver intyget ska hen beskriva det medicinska tillståndet för att ge en bild av de
medicinska förutsättningarna för att klara trafikens krav. Läkaren behöver inte bedöma om personen
kan få sitt körkortstillstånd. Den bedömningen gör Transportstyrelsens utredare och läkare gentemot
den föreskrift som finns.
Om läkaren är tveksam beträffande nykterhet och droger kan man ta prover och om man vill veta om
brottslighet och tvivlar på patientens egna uppgifter kan man begära att få del av handlingarna på
körkortsavdelningen inom Transportstyrelsen där också utdrag ur polisens register kan finnas.
Läkaren ska göra en bedömning av om prognosen för fortsatt stabilt tillstånd är god, dvs. om
framtidsutsikterna ser bra.
För den som redan har körkort och får diagnosen i efterhand
Om personen bedöms vara olämplig att köra bil är den läkare som bedömer att det är så skyldig att
meddela detta till Transportstyrelsen. Det måste däremot inte göras en anmälan från läkare bara för
att en person får diagnos inom NPF-området eller för att det finns regler om kontroller för
körkortsinnehavet om man har en sådan diagnos.
För den som inte längre uppfyller kriterierna för sin diagnos
För den som har lärt sig hantera de svårigheter som följer av ADHD är det en möjlighet att genomgå
en ny utredning för att se om man fortfarande uppfyller kriterierna för sin diagnos. Den som inte längre
uppfyller kraven och alltså blir av med sin diagnos, behöver då inte heller tänka på att lämna in dessa
intyg. Om diagnosen tidigare är känd för Transportstyrelsen och uppföljande kontroller pågår kan det
behövas ett nytt läkarintyg som intygar att diagnosen inte längre är giltig. I sådana fall kan kontrollerna
avslutas.
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/medicinska-krav/
https://attention.se/korkort/
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/trafikmedicin/pm_adhd_mm_sep2011.p
df

Medicinska krav för yrkesval
Polis:
I slutet av juni 2021 beslutade Diskrimineringsombudsmannen, DO, att Försvarsmakten och Plikt- och
prövningsverket överträtt diskrimineringsförbudet genom att utesluta personer med
neuropsykiatriska diagnoser från mönstringen. Försvarsmakten ändrade då reglerna.
Polismyndigheten har nu tagit beslut om att också ändra reglerna gällande antagningen till
polisutbildningen.
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Som beskrivits ovan har personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tidigare inte fått
genomgå prövning inför antagning till polisutbildningen. Det har nu att ändrats och sökande med
denna typ av diagnoser ska få individuella bedömningar hos Plikt- och Prövningsverket.

De nya antagningsreglerna gäller från den 16:e augusti 2021.
Polisen gör förändring i antagningskraven | Polismyndigheten
Antagningskrav | Polismyndigheten (polisen.se)

Militär:
Som beskrivits ovan kom i juli 2021 beslutet att personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar inte längre automatiskt ska vara diskvalificerade för att prövas för sin
lämplighet att göra militärtjänst. I stället ska varje fall prövas individuellt. Tidigare har personer med
bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar automatiskt nekats att göra värnplikt (och har
därmed inte heller kunnat söka andra militära anställningar inom Försvarsmakten).
Brandman:
För att vara behörig till utbildningen Skydd mot olyckor krävs att man är ”fullt frisk” enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (Medicinska kontroller i arbetslivet; AFS 2019:3 samt Rök- och
kemdykning AFS 2007:7). Kravet ställs för att man ska kunna klara de övningsmoment under
utbildningen som innehåller rök- och kemdykning. Rök- och kemdykning innebär arbete i tät rök, med
eventuella farliga luftföroreningar. Det är fysiskt krävande och utförs under extrema förhållanden med
psykisk press. Man ska också kunna "arbeta lugnt och metodiskt i svåra situationer” (AFS 2007:7).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskriver att vissa funktionsnedsättningar kan
innebära att den sökande inte bedöms som ”fullt frisk”. Bland annat:
•
•

Psykiskt funktionshinder (t ex ADHD, Autism, Aspergers eller Tourettes syndrom)
Sjukdomar som kräver regelbunden medicinering och/eller dygnsrytm som en del av
behandlingen.

De medicinska, liksom de fysiska och psykiska kraven på personer som ska arbeta med rök- och
kemdykning är generellt mycket höga, något som innebär att det är många diagnosgrupper och
individer som inte klarar de ingående testerna och exkluderas från antagning till utbildningen och
därmed också från brandmannayrket. Däremot finns inte den begränsningen om man vill gå MSB:s
betydligt kortare utbildning för deltidsbrandmän. Då är det istället upp till kommunen där man
anställs att sätta kriterierna.
Vid tveksamhet om neuropsykiatrisk diagnos satts enligt nu gällande kriterier krävs ett
specialistutlåtande från pediatriker/psykiater/psykolog som är specialiserad på bedömning av ADHD. I
detta intyg måste framgå att tidigare ställd diagnos var felaktig.
https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/msbs-utbildningsprogram/lakarundersokning/

Ambulanssjukvårdare
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Inga funna begränsningar för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Ordningsvakt
Inga funna begränsningar för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Pilot
Det nya medicinska regelverket från Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (EASA) innebär att
den som ska göra en förstagångsundersökning klass 1 (för att bli yrkespilot) förutom läkarundersökning
måste genomgå en flygpsykologisk bedömning och genomföra drogtester. I Sverige genomförs dessa
undersökningar vid flygmedicinska centra godkända av Transportstyrelsen. I den flygpsykologisk
bedömningen ingår bland annat bedömning av uppmärksamhet och koncentration, simultankapacitet
och stresstolerans som ju är funktioner som kan vara påverkade vid neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Vissa läkemedel (däribland ADHD-läkemedel) diskvalificerar vid den
flygmedicinska bedömningen.

Försäkringar
Vid samtal med representant från försäkringsbolaget Trygg Hansa den 26 mars 2021 framkom att alla
försäkringsbolag är bundna av samma regler och lagar. Bolagen kan alltså inte stifta egna regler
avseende hur de ska förhålla sig till eventuell förekomst av diagnos. Däremot görs det individuella
medicinska bedömningar vid tecknande av vissa försäkringar. Det är endast vid tecknande av sjukoch olycksfallsförsäkringar, barnförsäkringar och livförsäkringar som det ingår frågor kring aktuellt
och historiskt hälsoläge. De som har haft en tecknad barnförsäkring kan när de blir 25 år automatiskt
få en vuxenförsäkring utan att några hälsofrågor ställs. Livförsäkring händer det inget med om man
får en diagnos. Man får inga kompletterande frågor om man redan har en sådan försäkring.
Generellt kan sägas att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utgör förbehåll i försäkringen om
man går in i försäkringen med kunskap om dessa tillstånd. Att helt nekas försäkring är inte det
vanliga men man kan få den med förbehåll. En annan grundprincip för försäkringar är att man aldrig
kan försäkra något som redan har inträffat, dvs man kan inte i efterhand försäkra sig mot eventuella
konsekvenser av exempelvis NP-relaterade konsekvenser.
Grundantagandet hos representanten från försäkringsbolaget var att om symtomen finns där så finns
de där och kommer att bedömas utifrån det. Bolagen kommer oavsett ställa frågor kring besvären
och det kommer att bli samma bedömning oavsett diagnos eller inte. Det fyller alltså inte något syfte
med att hålla inne med information eller på andra sätt inte beskriva den faktiska bilden eftersom det
kommer att ställas frågor vid tecknande av försäkring som bland annat syftar till att ringa in NPproblematik och om man har uppgett felaktig information så kommer inte försäkringen att gälla för
dessa områden.

Appendix
Arbetsgruppen för arbetet med Extra krav och villkor vid neuropsykiatriska diagnoser har bestått av
Bengt Persson, Ola Ståhlberg och Tomas Larsson.
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