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

Denna blankett kan användas för intyg om synprövning för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort
(grupp I) samt vid förlängd giltighet av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE före 45 års ålder.
Synprövning inför ansökan om förlängd giltighet av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE före 45 års ålder får endast utföras av
1. läkare,
2. legitimerad optiker, oftalmologassistent, ortoptist, ögonsjuksköterska och sjuksköterska med vidareutbildning i ögonsjukvård.
Synprövningen för behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort får utföras av person som ingår i punkt 1 eller 2 ovan samt av någon som är anställd hos
optiker eller vid trafikskola och som har genomgått utbildning enligt 16 kap. 9 § i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av
körkort m.m. (TSFS 2010:125). Därutöver får synprövning för grupp I utföras av den som har genomgått utbildning till optometritekniker.
Legitimerad optiker får inte överlåta uppgiften att utföra synprövning för körkort till någon annan.

TSTRK1034 (U06) 121128

OBS! För behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE gäller andra medicinska krav än för behörigheter i grupp I, bland annat högre krav på synskärpa och
synfält samt en gräns för högsta tillåtna korrektionsstyrka på glasögon. Därutöver ska de särskilda kraven avseende nystagmus, ögonrörlighet och dubbelseende samt
mörkerseende beaktas vid undersökningen.
Synkraven för alla behörigheter anges i 2 kap. i samma föreskrifter (TSFS 2010:125). Se www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikmedicin.
Om sökanden inte uppnår gällande synkrav eller vid misstanke om ögonsjukdom, ska undersökning göras av läkare med specialistkompetens i
ögonsjukdomar.

Om sökanden saknar godtagbar identitetshandling, 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. Se 18 kap. 4 § i samma föreskrifter.

