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Dansk Epilepsiforening anslår, at cirka 
55.000 danskere lider af epilepsi.



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
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De formelle rammer for lægemidler 
og bilkørsel



Epilepsi og bilkørsel

Nogle centrale problemstillinger:

• Baggrunden for regler ved udstedelse og 
fornyelse af kørekort

• Ansvaret som patient og læge

• Håndtering af patienter med et gyldigt 
kørekort, som får epilepsi



- et gyldigt kørekort

• Lille kørekort (Grp. 1): Til 75 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 75. år, jf. dog stk. 2.

• 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



Lægemidler og kørekort
1. Epilepsi opstået efter udstedelse af kørekort

• Et kørekort er fortsat gyldigt selv om man får epilepsi
- dvs. et almindeligt lille kørekort er normalt 
gyldigt til man er 75 år

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

Fornyelse af ”stort” kørekort kræver altid en lægeattest 

Ikke alle ”store kørekort” skal fornys hvert 5. år 
(overgangsordning – ”gældende rettigheder” mistes ikke)
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Patientens forpligtigelser

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. 

§ 54 Stk. 2. Et motordrevet køretøj må endvidere ikke føres eller 
forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, 
overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller 
bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan 
tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt 
betryggende måde.
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Lægemidler med 
advarselstrekant



Kørekort og epilepsi
Reglerne ved udstedelse og fornyelse af kørekort…

Risikovurdering ved epilepsi

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

- risikoen for epileptisk anfald det kommende år
2. -the exposure to risk: the time spent behind the wheel 

- risikotiden – tiden bag rattet
3. -the percentage of seizures behind the wheel that will lead to an accident.

- andelen af krampetilfælde, som medfører en ulykke
4. -the likely outcome of an accident. 

- alvorligheden /konsekvenserne af en ulykker



De store køretøjer (Grp. 2)

• driving time 5 gange længere

- risikotiden – tiden bag rattet

• toll of accidents 3 gange større

- konsekvenser af ulykker

• seizure/accident ratio 1.3 gange større

- sandsynligheden for en ulykke 

hvis der opstår kramper



Reglerne i praksis

• Grp 1: Kørekort kan ved velkontrolleret epilepsi udstedes 
eller fornys – men med tidsbegrænsning.

• Grp 2: Kørekort kan ikke udstedes eller fornys for 
personer i anfalds-forebyggende behandling.



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. 



Læger og andre sundhedspersoner
Lægeligt kørselsforbud

Sundhedsstyrelsens Vejledning om vurdering af helbredskrav 
til førere af motorkøretøjer:

• 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. 



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



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

Off shore ansættelser:
Ingen offentlig regulering – i praksis nej

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

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

Søfart og fiskeri:
Bekendtgørelse nr. 999 12/08/2013 om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere

Epilepsi accepteres ikke for 1. gangs-udmønstrende




