KØREKORTREGLER
for mennesker
med diabetes

Kørekorttype

Behandling

Varighed af kørekort

Attestkrav

Lille kørekort

Diætbehandling

Op til 15 år

Lægeattest første gang
man skal forny

Medicin med ingen
eller lille risiko for lavt
blodsukker

Op til 5 år

Lægeattest

Medicin med risiko for
lavt blodsukker

Op til 5 år

Lægeattest.
Diabetesattest, hvis
ustabil sygdom eller
komplikationer

Stort kørekort

Diætbehandling

Op til 5 år

Lægeattest

(Gruppe 2 kørekort)

Medicin med ingen
eller lille risiko for lavt
blodsukker

Op til 5 år

Lægeattest

Medicin med risiko for
lavt blodsukker

Op til 3 år

Lægeattest og
Diabetesattest

(Gruppe 1 kørekort)

Man anbefaler ikke Erhverv D1 eller D (lille eller stor bus til erhvervsmæssig personbefordring)
eller mulighed for at føre udrykningskøretøjer, hvis ansøgeren har type 1.
Hvis du oplever tilfælde af lavt blodsukker, hvor du har brug for hjælp fra andre (alvorlig hypoglykæmi), gælder
der specielle regler. Se diabetes.dk under støtte og rettigheder, hvor du også kan se mere om reglerne.
Se bagsiden for kørekortkategorier og medicinliste.

Lille kørekort (gruppe 1):
A, B, B/E samt førere af traktor/motorredskab
• Motorcykel (A)
• Almindelig bil (B)
• Almindelig bil med stort påhængskøretøj (B/E)
• Traktor/motorredskab (T/M)
Stort kørekort (gruppe 2):
C, C/E, D1 og D/E samt førere af B og D anvendt til erhvervsmæssig personbefordring samt kørelærere
• Lastbil (C)
• Lastbil med stort påhængskøretøj (C/E)
• Lille bus – maks. 8 meter lang og indrettet til befordring af maks. 16 personer (D1)
• Bus – stor personbil med over 8 siddepladser foruden føreren (D/E)
• Køretøjer anvendt til erhvervsmæssig personbefordring (f.eks. taxi (B) og bus (D))
• Kørelærere
Man anbefaler ikke Erhverv D1 eller D (lille eller stor bus til erhvervsmæssig personbefordring)
eller mulighed for at føre udrykningskøretøjer, hvis ansøgeren har type 1.
Lægemidler, som medfører risiko for hypoglykæmi af trafiksikkerhedsmæssig betydning:

• Insulin og kombinationspræparater, der indeholder insulin.
• Betacelle-stimulerende midler (sulfonylurinstoffer og meglitinider): Glimepirid (Amaryl), gliclazid
(Diamicron), glibenclamid (Daonil, Hexaglucon), repaglinid (NovoNorm) og nateglinide (Starlix).
Lægemidler, som giver en lav eller ingen risiko for hypoglykæmi af
trafiksikkerhedsmæssig betydning:

• Biguanider: Metformin (for kombinationer, se nedenfor).
• Glitazoner (thiazolidinedioner): Pioglitazon (Actos, Pioglitazon).
• DPP-IV-hæmmere: Alogliptin (Vipidia), linagliptin (Trajenta), saxagliptin (Onglyza®, Qtern),
sitagliptin (Januvia®, Xelevia) og vildagliptin (Galvus®, Jalra).

• DPP-IV-hæmmere i kombinationer: Alogliptin + pioglitazon (Incresync), alogliptin + metformin
(Vipdomet), linagliptin + metformin (Jentadueto), saxagliptin + metformin (Komboglyze),
sitagliptin + metformin (Janumet®) og vildagliptin + metformin (Eucreas).

• SGLT-2-hæmmere: Canagliflozin (Invokana), dapagliflozin (Forxiga®) og empagliflozin (Jardiance).
• SGLT-2-hæmmere i kombinationer: Dapagliflozin + saxagliptin (Qtern), dapagliflozin +
metformin (Xigduo) og empagliflozin + metformain (Synjardy).

• GLP-1-analoger: Dulaglutid (Trulicity), exenatid (Bydureon, Byetta), liraglutid (Victoza®,
Saxenda), lixisenatid (Lyxumia).

