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Sundheds- og Ældreudvalget har i brev af 14. november 2017 stillet mig følgen-

de spørgsmål (SUU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF). 

 

Spørgsmål nr. 162: 

Ministeren bedes redegøre for, om der er kommet nye regler for, hvilken medi-

cin man må tage når man har kørekort, som medfører, at man som borger kan 

risikere ikke at få fornyet sit kørekort på trods af, at man har indtaget den 

samme medicin i mange år.  

 

Svar: 

Reglerne om krav til kørekort, herunder kørsel under påvirkning af be-

vidsthedspåvirkende stoffer, sygdom m.v., fremgår af færdselsloven (lovbe-

kendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017). Reglerne er nærmere fastsat i kørekort-

bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 815 af 21. juni 2017). Derudover er der en 

vejledning, vejledning nr. 9693 af 31. juli 2017 om helbredskrav til kørekort, 

som primært henvender sig til læger, der som led i deres arbejde kommer i 

kontakt med patienter, som allerede har et kørekort, eller patienter som skal til 

at erhverve kørekort.  

Vejledning om helbredskrav til kørekort er udarbejdet af Styrelsen for Patient-

sikkerhed, som er en styrelse under Sundheds- og Ældreministeriet. Jeg har 

derfor bedt Sundheds- og Ældreministeriet om et bidrag til besvarelsen, som 

jeg kan henholde mig til: 

”Sundheds- og Ældreministeriet kan henholde sig til følgende svarbidrag fra 

Styrelsen for Patientsikkerhed:  

 

”Styrelsen [for Patientsikkerhed] kan oplyse, at der med den nye vejledning nr. 

9693 af 31. juli 2017 om helbredskrav til kørekort ikke er foretaget skærpelser, i 

forhold til den type medicin, som kan anses for trafikfarlig.  

 

Det fremgår ikke af spørgsmålet hvilken specifik type medicin, det drejer sig 

om.  
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Styrelsen kan supplerende oplyse, at vejledningen blandt andet indeholder 

afsnit vedrørende brug af diabetesmedicin, antipsykotika, antiepileptika, stærk 

smertestillende medicin og anden trafikfarlig medicin. 

 

Der er i den nye vejledning nr. 9693 af 31. juli 2017 foretaget præciseringer i 

forhold til præparaternes handelsnavne og en forbedret oversigt over, hvilke 

produkter der er uforenelig med kørsel.  

 

I nogle tilfælde er der desuden foretaget lempelser i forhold til den tidligere 

gældende vejledning (nr. 9584 af 10. oktober 2013). Eksempelvis er der foreta-

get en generel lempelse, idet der ikke længere er et udgangspunkt om, at køre-

kortet udstedes med et vilkår om, at kørekortet kun er gyldigt i 1 år (vilkår om 

tidsbegrænsning).  

 

Det er stadig uforeneligt med kørsel, hvis en patient vedvarende bruger kort-

tidsvirkende opiater. Der er dog i den nye vejledning blevet lempet på reglerne. 

En patient kan bevare og få kørekortet fornyet ved brug af korttidsvirkende 

opiater, hvis patienten har forstået, at kørsel ikke må finde sted under påvirk-

ning. Brug af langtidsvirkende benzodiazepiner er dog fortsat uforenelig med 

kørsel. 

 

For brug af psykofarmaka er der ikke specifikke regler. Det er den ordinerende 

læges ansvar at sikre, at der bliver udstedt et lægeligt kørselsforbud, såfremt 

behandling med præparatet kan have en risiko for trafiksikkerheden. Det gæl-

der i øvrigt generelt for al medicin.”” 

Med venlig hilsen 

Ole Birk Olesen 

 


