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Sundhedsstyrelsens regionale 

kontorer

Der er regionale kontorer i 
følgende byer:

Randers (Midt og Nord)
Kolding (Syd)

Hovedkontor

København (HVS og Sjælland)

Embedslægerne Syddanmark
Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf 72227950



Trafikmedicin i Sundhedsstyrelsen

Regionalt

• Rådgivning af politiet i konkrete sager om fornyelse af 
kørekort

• Rådgivning af læger om kørekortsregler mv.

På landsplan (placeret i Syddanmark)

• Udarbejdelse af regler om helbred og kørekort (Vejledning 
om kørekort)

• Rådgivning af Rigspolitiet og Justitsministeriet om 
sundhedsfaglige emner, herunder Folketingsspørgsmål mv.

• Rådgivning af Rigspolitiet i klagesager.



Rammerne for epilepsi og kørsel



Helbred og ulykker

Diagnosis Fatalities Percentage

Seizures 86 0.2%

Diabetes 144 0.3%

Cardiac and 
hypertensive disorders

1.800 4.1% 

Young drivers 10.579 24%

Alcohol 13.434 31%

Others 17.841 40.4%

11.01.2015

Table 2 Causes leading to traffic deaths in the USA 1995-1997 



Trafikulykker og risikofaktorer

Faktorer relativ risiko(RR)
• spirituskørsel >1,5‰ 65
• morfin/heroin 32
• spirituskørsel > 1-4,9‰ 25
• motorcyklister 13
• spirituskørsel 0,5-0,9‰ 10
• mandlige bilister: alder 16-19 år 5,3
• søvnlidelser 3,7
• mandlige bilister: alder > 75 år 3,1
• kvindlige bilister: alder > 75 år 3
• kvindlige bilister: alder 16-19 år 3
• benzodiazepiner 3
• isglatte veje 2,5
• epilepsi 1,8 (1.68 – 2.02)
• mobiltelefon 1,7
• veje dækket af våd sne 1,5
• mørkekørsel 1,5
• våde veje  1,3



- et gyldigt kørekort

• Lille kørekort (Grp. 1): Til 70 år / fornyelse hvert 15. år

§ 80. Kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt kørekort til 

traktor/motorredskab udstedes med en gyldighedstid på 15 år, dog højst til indehaverens 

fyldte 70. år, jf. dog § 82. 

• Stort kørekort (Grp. 2): Hvert 5. år 

§ 81. Kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E udstedes med en 

gyldighedstid på 5 år, jf. dog § 82, stk. 2.

Stk. 2. Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring udstedes med en gyldighedstid på 

fem år, jf. dog § 82, stk. 2.

Lovgivning:
Bekendtgørelse om kørekort



Epilepsi og kørekort

1. Diagnose efter udstedelse af kørekort

• Et kørekort er fortsat gyldigt selv om 
man har fået epilepsi…

- dvs. et almindeligt lille kørekort er 
gyldigt til man er 70 år

- skal fremover fornys hvert 15. år, 
men dette kræver ikke ny lægeattest

Fornyelse af ”stort” kørekort kræver en 
lægeattest



Udfordringer: Patienter med epilepsi og kørekort

- patientens forpligtigelser og kørselsforbud

Patientens pligter før og under kørsel 

• Ifølge Færdselslovens § 54, må man ikke køre bil hvis man på grund af 

sygdom, medicin, træthed eller lignende ikke er I stand til at køre på fuldt 

betryggende vis. 

11.01.2015



Det lægelige 

kørselsforbud

- hvad er det?



Læger og andre sundhedspersoner

Lægeligt kørselsforbud

Sundhedsstyrelsens Vejledning om vurdering af helbredskrav til 
førere af motorkøretøjer:

• ”…den periode, i hvilken en læge har vurderet, at patienten 
ikke kan føre motorkøretøj på betryggende måde på grund af 
sit helbred.”

• Lægen skal fortælle patienten, ”at han/hun skal indstille sin 
motorkørsel (kørselsforbud).”

• Lægen skal altid vurdere, hvornår patienten eventuelt kan 
genoptage kørslen og informere patienten om vurderingen. 

• Det lægelige kørselsforbud kan være for en begrænset 
periode eller permanent.



• Lægen skal, i det omfang det er muligt, skal tage stilling til 
de enkelte kategorier af kørekort, som patienten har. 

• Lægen skal altså vurdere, om patientens helbred opfylder 
helbredskravene til patientens kørekortskategorier.

Læger og andre 

sundhedspersoner

Lægeligt kørselsforbud



Det lægelige kørselsforbud i praksis…

Gruppe 1 kørekort (”lille kørekort”) og epilepsi

Ved nydiagnosticeret epilepsi, vil Sundhedsstyrelsen 
sædvanligvis anbefale 12 måneders
Kørselsforbud.

Mindst de seneste 6 måneder skal være med
anfaldforebyggende behandling. Ansøger kan genoptage 
kørslen herefter under forudsætning af, at der ikke har 
været epileptiske anfald i perioden.



Kendt epilepsi med anfald

Gruppe 1

Efter et epileptisk anfald vil Sundhedsstyrelsen sædvanligvis 
anbefale 6 måneders kørselsforbud under antiepileptisk 
behandling.

Hvis epilepsien synes at være blevet alvorligere og/eller 
sværere at kontrollere, vil Sundhedsstyrelsen sædvanlig 
anbefale, at der skal være 12 måneders symptomfri periode, 
heraf mindst 6 måneder med anfaldsforebyggende behandling.

Definition (EU): Epilepsi defineres som en tilstand, hvor en 
person har haft to eller flere epileptiske anfald inden for et 
tidsrum på under 5 år. Et provokeret epileptisk anfald 
defineres som et anfald, der åbenlyst skyldes en kendt årsag, 
som kan undgås.



Kendt epilepsi, som ikke behandles

Gruppe 1

For ansøgere med epilepsi, som ikke har været og heller ikke 
sættes i behandling efter et epileptisk anfald, vil 
Sundhedsstyrelsen sædvanlig anbefale, at kørekort tidligst 
udstedes, fornyes eller bevares efter 2 år uden yderligere 
anfald.



Når patienterne ikke 

gør som vi siger…

Lægens pligter

Autorisationslovens §§§§ 44.
Kommer en læge i sin virksomhed til kundskab om, at en person 
lider af sådanne sygdomme eller mangler i fysisk eller sjælelig 
henseende, at personen i betragtning af de forhold, hvorunder 
denne lever eller arbejder, udsætter andres liv eller helbred for 
nærliggende fare, er lægen forpligtet til at søge faren afbødet 
ved henvendelse til vedkommende selv eller om fornødent ved 
anmeldelse til pågældende embedslæge 

- Der er plads til at foretage et skøn



”Stort kørekort” og epilepsi
- kørekortet oftest en forudsætning for 

patientens erhverv.

- En væsentlig etisk udfordring

”En række nordjyske lasvognschauffører med 
epilepsi står nu til at miste deres kørekort. 
Justitsministeriet har nemlig tolket et direktiv fra 
EU sådan, at man ikke kan få fornyet sit store 
kørekort (gruppe 2 kørekortet), hvis man lider 
af epilepsi.”



De formelle EU-regler om epilepsi og kørekort



Rationalet bag EU-reglerne 

om kørekort og epilepsi
The additional risk that a driver with epilepsy runs (in 
comparison to those without epilepsy) so the risk of having an 
accident is mainly determined by four factors. 

1. -the COSY (Chance of an Occurrence of a Seizure in the 
next Year). 

2. -the exposure to risk: the time spent behind the wheel 

3. -the percentage of seizures behind the wheel that will lead 
to an accident. 

4. -the likely outcome of an accident. 



Rationalet bag EU-kravene 

vedrørende epilepsi og kørekort

The exposure to risk:

It is estimated that an average European with a driving 
licence spends 4% of his lifetime behind the wheel (60 
minutes per day: this includes weekends, holidays etc). 

For group 2 we adopted a factor 5: on average these 
people drive 20% of their time 

Accident rates:

In the following we will assume an accident rate of 
60% per seizure behind the wheel (instead of 50%) 
for group 1; 80% for group 2. 



Epilepsi, Grp 2

Fra Bekendtgørelse om kørekort:

Patienter med epilepsi
Kørekort kan kun udstedes, fornyes eller bevares for 
ansøgere eller førere med epilepsi efter en anfaldsfri
periode på mindst 10 år uden antiepileptisk
(anfaldsforebyggende) behandling. 

Ansøgeren eller føreren skal dokumentere, at der har
været regelmæssig kontrol hos egen læge eller 
speciallæge i neurologi.



Andre tilstande med kramper, men som 

ikke opfylder EU-definitionen på epilepsi

13) For ansøgere eller førere, der har haft et 
enkeltstående uprovokeret epileptisk anfald, kan kørekort 
udstedes, fornyes eller bevares efter en anfaldsfri
periode på 5 år
uden antiepileptisk (anfaldsforebyggende) behandling og 
efter en udtalelse fra speciallæge i neurologi. 

I helt særlige tilfælde kan kørekort udstedes, fornyes 
eller bevares på et tidligere tidspunkt for ansøgere eller 
førere, såfremt særlige sundhedsfaglige forhold taler 
herfor.



Dom vedrørende epilepsi



Definition (EU): Epilepsi defineres som en tilstand, hvor en 
person har haft to eller flere epileptiske anfald inden for et 
tidsrum på under 5 år. Et provokeret epileptisk anfald 
defineres som et anfald, der åbenlyst skyldes en kendt årsag, 
som kan undgås.



Udvidelse af kørekort 
• Stk. 2. Ansøgningen skal vedlægges et fotografi og 

en lægeattest, jf. § 3, stk. 2 og 4.

Epilepsi og kørekort:

Fornyelse af kørekort

Udvidelse af kørekort

• §93, Stk. 2. Ansøgning om fornyelse af kørekort til kategori C1, C1/E, C, 
C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig 
personbefordring og kørekort med påtegning om godkendelse som 
kørelærer skal vedlægges et fotografi og en lægeattest, jf. § 3, stk. 2 
og 4.



Andre erhverv med særlige restriktioner

Søfart og fiskeri
Off shore
Piloter
Lokomotivførere og andet jernbane-personale
Piloter
Dykkere
Forsvaret
Letbaneførere



Andre erhverv med særlige 

restriktioner

Søfart og fiskeri

• Der er krav om en lægeundersøgelse hvert 
2. år

• Undersøgelsen udføres af autoriserede 
søfartslæger

• Søfartslægen udsteder en ”Blå bog”

• Søfartslægens beslutning kan ankes



Andre erhverv med særlige 

restriktioner
Søfart og fiskeri

IV. NERVESYSTEMETS SYGDOMME 

1. Epilepsi: Førstegangs-
udmønstrende

Professionelle søfolk og 
fiskere

- Med anfaldsfænomener inden 
for de sidste 2 år med eller 
uden behandling

Absolut kassation. Absolut kassation.

- Med anfaldsfænomener inden 
for de sidste 10 år, dog ikke 
inden for de sidste 2 år med 
eller uden behandling

Absolut kassation for stilling 
nævnt i et skibs 
besætningsfastsættelse eller 
i en uddannelsesstilling, som 
fører frem til en sådan 
stilling.

Absolut kassation for stilling 
nævnt i et skibs 
besætningsfastsættelse eller i 
en uddannelsesstilling, som 
fører frem til en sådan stilling.

- Uden anfaldsfænomener 
gennem mindst 10 år, heraf 
mindst 5 år uden medicinsk 
behandling

For stilling nævnt i et skibs 
besætningsfastsættelse skal 
der foreligge erklæring fra 
speciallæge i neurologi om 
risikoen for 
anfaldsfænomener. 

For stilling nævnt i et skibs 
besætningsfastsættelse skal 
der foreligge erklæring fra 
speciallæge i neurologi om 
risikoen for anfaldsfænomener. 



Andre erhverv med særlige 

restriktioner

Off shore ansættelser
Regler??!!!

Jernbane-området: 
Bekendtgørelse nr 986 af 11/10/2011 om helbredskrav 
på jernbaneområdet

Omfatter alle, ”der udfører sikkerhedsklassificerede 
funktioner på jernbaneområdet”.

”For personer omfattet af § 1, stk. 3, nr. 1-3 kræves anfaldsfrihed
i 10 år uden behandling med antiepileptisk medicin.”



AMC13 MED.B.095 Neurology 
(a) Epilepsy and seizures 
(1) Applicants with an established diagnosis of and under 
treatment for epilepsy should be assessed as unfit. A re-
assessment after all treatment has been stopped for at least 5 
years should include a neurological evaluation. 

Piloter

”Reglerne er fastsat via EASA Part Medical, for at 
sikre ensartede europæiske helbredskrav.”




