LÄKARINTYG VID ALKOLÅS
Vid deltagande i försöksverksamheten med alkolås istället för körkortsåterkallelse skall
läkarintyg skickas till Länsstyrelsen vid totalt nio tillfällen under den tvååriga villkorstiden.
Intyg A (bifogas ansökan om deltagande i försöksverksamheten med alkolås)
Intyg B (inom 4 veckor efter beslut om deltagande i försöksverksamheten med alkolås)
Intyg C (3 mån efter intyg B)
Intyg D (3 mån efter intyg C) osv. t.o.m. Intyg I
Intygen kan utfärdas av specialistkompetent läkare på Granebergskliniken enl. följande:
Betalning
Inför varje intyg förskottsbetalas kostnaden för läkarbesök, föreskriven provtagning samt
intyg genom att 2.750 kr inkl. moms sätts in på Plusgiro kontonummer 463 94 90-4. Kontot
tillhör Ars Medicus AB, det företag som driver Granebergskliniken. Se till att namn och
personnummer framgår av inbetalningen samt vilket intyg (A-I) som det gäller! Gör
inbetalningen i god tid innan Du vill komma för intygsskrivning.
Istället för plusgirobetalning kan nästa intyg kontantbetalas vid närmast föregående
läkarbesök. Du får i så fall remissen för nästa blodprovstagning med Dig direkt samt tid för
nästa intygsskrivning.
Blodprovstagning
När plusgirobetalningen har registrerats skickas remiss samt instruktion gällande
blodprovstagningen (om sådan skall ske för det aktuella intyget). Blodprovstagningen skall i
så fall ske på Läkarhusets lab i Uppsala i god tid före läkarbesöket. Läkarhusets lab har ”drop
in” under sina öppettider, dvs. man behöver inte beställa tid där i förväg. Provtagning kan
även ske på vissa ställen i Stockholm. Meddela om Du vill få information om denna
möjlighet. Provsvaren kommer till Granebergskliniken efter 4-5 arbetsdagar och skall finnas
tillgängliga vid intygsskrivningen.
Bokning av tid för läkarbesök och intygsskrivning
Tidigast fyra arbetsdagar efter det att Du gjort inbetalningen via Plusgiro kontaktar Du
Granebergskliniken på tel. 018 – 51 90 51, må – to kl. 09.30 – 13.00, för att beställa tid för
läkarbesöket och intygsskrivningen. Tid kan då erbjudas inom c:a 1-2 veckor. Bokning av tid
kan endast göras om betalningen hunnit registreras på kontot.
Urinprovstagning
I alla intyg utom ett skall resultatet av droganalyser i urin redovisas. Du får därför lämna
urinprov vid läkarbesöken. Urinprovet är ett s.k. övervakat prov, vilket innebär att vi måste
finnas intill när Du lämnar urinprovet. Förutom drogtester görs även flera olika tester för att
säkerställa att inte någon manipulation skett med urinen. Vid osäkerhet eller vid positivt
resultat skickas urinprovet till lab för verifiering.
Var god vänd!

Det är viktigt att Du inte dricker mycket vätska före provtagningen. Då blir urinen utspädd
och provet ogiltigt. Provet måste då tas om vid ett annat tillfälle. Kostnaden för detta ingår
inte i den förskottsbetalade avgiften.
Läkarbesöken
Vid läkarbesöket då intyg A skall skrivas får Du först under c:a 20 min fylla i en
hälsodeklaration med frågor om personuppgifter och hälsotillstånd, samt blanketter med
frågor om Dina tidigare alkohol- och eventuella drogvanor. Svaren diskuteras sedan hos
läkaren. Hos läkaren får Du även berätta om den händelse som ligger till grund för att Ditt
körkort har ifrågasatts.
Vid läkarbesöket då intyg A skall skrivas kommer även en läkarundersökning att göras med
kontroll av bl.a. syn, hörsel, hjärta, blodtryck och reflexer. Medtag glasögon-/linsrecept om
Du använder glasögon eller kontaktlinser!
Läkarintygen
Vid varje läkarbesök skrivs resp. intyg som Du sedan lämnar till Länsstyrelsen. Normala
provsvar är en förutsättning för att ett nyktert levnadssätt ska kunna styrkas.
Avbokning/ändring av tid
Om Du av någon anledning inte kan komma på en bokad tid så ska Du kontakta
Granebergskliniken så snart som möjligt, dock senast 24 tim före den aktuella tiden, för att
boka om tiden. Senare avbokningar/ändringar accepteras ej utan räknas som ett uteblivet
besök. Var beredd att uppvisa läkarintyg om akut sjukdom åberopas.
Uteblivet besök
Om Du inte kommer till ett bokat besök är betalningen för detta besök förbrukad. Om
Du vill boka en ny tid måste Du först sätta in 800 kr + moms = 1.000 kr på Plusgiro
kontonummer 463 94 90-4. En vecka efter det att betalningen gjorts är Du välkommen att
ringa för att boka en ny tid.
Kom ihåg att det hela tiden är Ditt eget ansvar att se till att Du beställer tid för besök,
kommer på bokade besök och går på provtagningarna. Du blir aldrig kallad.
Vänliga hälsningar

Välkommen att påbörja programmet!

Docent Gunnel Bjerneroth Lindström
Granebergskliniken, tel. 018 – 51 90 51 (må – to kl. 09.30 – 13.00)
OBS! Medtag detta brev samt legitimation till det första besöket på Granebergskliniken
då Du får underteckna nedanstående del. Om Du redan nu känner att Du inte
accepterar villkoren i detta brev så ska Du inte påbörja programmet.
Jag har tagit del av och förstår informationen i detta brev. Jag är införstådd med och
accepterar de villkor som anges i brevet.
Uppsala …………………………………..
…………………………………………………………
Namnteckning

…………………………………………………………
Namnförtydligande

