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Anfald ved lægestyret skift af eller

nedtrapning af epilepsimedicin:

der skal gives kørselsforbud fra ændringens

begyndelse og opretholdes til 6 måneder

efter ophør af behandling

EU amending Directive 91/439/EEC on 

driving licences



•Direkte arbejdsrelateret

•Lange transporttider, om muligt

•Familiemæssigt: dagligdag med børn

•Fastholder patienter unødigt længe i

medicinsk behandling

Konsekvenser af kørselsforbud



• Manglende viden om hastighed af aftrapning

• Skal foregå langsomt for at undgå abstinenskramper

• Alt efter dosis ca 9 – 12 måneder + 6 måneder efter

• Manglende mulighed for kørselsassistance

Aftrapning af antiepileptika



• Få anfald

• Umiddelbart anfaldsfrie efter start af antiepileptika

• Normalt EEG incl søvn

• Normal MR scanning

• Behandlet og anfaldsfrie i 5 år

ref: David Chadwick: MRC study on withdrawal of AED

Hvem kan aftrappes?



• Anfaldsfrie på medicinsk behandlig i 1 år efter operation # 

kørekort

• Sædvanligvis først aftrapning 2 år efter operation, 

flerstofbehandling

• Yderligere begrænsning med kørselsforbud i aftrapningsperioden

og 6 mdr efter

• Udpege de patienter det hyppigst lykkes at udtrappe uden recidiv

Epilepsikirurgi patienter



31 år gammel mand

• 2006 GTK efter meget våd nat og søvndeprivation (soldat)

• Februar 2014 nyt GTK efter våd fest og søvndepriveret

MR normal

EEG med paroksystisk aktivitet

kørselsforbud i 6 mdr og måtte arbejde på kontoret

• 1 januar 2015 GTK beskeden alkoholindtag og meget søvndepriveret

EEG igen beskrevet som abnormt

får diagnosen epilepsi og sættes i behandling

fritstilles på arbejdspladsen

Case



• Alle 3 anfald var klart provokerede

• Abnormitet beskrevet i EEG var normalvariant

• 1 års kørselsforbud

• Tab af job

• Afmontering af epilepsidiagnose

• 10 måneders kørselsforbud for at komme af med epilepsimedicinen

• Husk: alle har mulighed for second opinion

Case



• Central vurderingsmulighed for komplicerede sager, 

særlig sagkyndig

• Gruppe 2 vurdering, det er folks erhverv der er truet

• Henvendelse til Embedslægerne besvares med kopi af

vejledningen

Ønskeseddel
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