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Diabetesforeningens høringssvar til udkast af Vejledning om hel-

bredskrav til kørekort 

 

Diabetesforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar på ud-

kastet til Vejledningen om helbredskrav til kørekort af 12. marts 2021.  

Vi er glade for, at Styrelsen for Patientsikkerhed har valgt at opdatere vej-

ledningen. Vi bemærker, at der ikke er større indholdsmæssige ændringer 

i kapitel 6 om Diabetes, men da vi hos Diabetesforeningen får mange 

henvendelser fra medlemmer med spørgsmål om kørekort og helbreds-

krav, tillader vi os at kommentere og komme med forslag til opdatering på 

dette kapitel også.  

 

 

Forskel på behandling af diabetes 1 og diabetes 2: 

Det fremgår af vejledningen: ”Hvis ansøgeren behandles med medicin, 
uanset om det drejer sig om medicin, der kan medføre hypoglykæmi 
eller ej, kan kørekortet sædvanligvis udstedes med en individuelt fast-
sat tidsbegrænsning på højst fem år”. Varighedsbegrænsningen er op til 

5 år uanset, hvilken type medicin man får, hvilket ikke virker rimeligt. Med 

type 2-diabetes og metforminbehandling er risiko for hypoglykæmi nær-

mest ikke til stede. Det virker derfor urimeligt, at disse personer skal forny 

deres kørekort med den udgift, og det administrative besvær det giver 

hvert 5. år. Ligeledes er denne type behandling meget stabil og kontinu-

erlig, og der sker sjældent større reguleringer eller ændringer. Der bør i 

højere grad differentieres imellem medicintype E2 og E3, og varighedsbe-

grænsningen, end hvad der gælder nu. En 5 års varighedsbegrænsning er 

for kort tid for personer i behandling med E2 lægemidler. Vi mener, der er 

mulighed for at øge denne varighedsbegrænsning og fortsat fastholde ba-

lancen mellem hensynet til en patients mulighed for kørekort og hensynet 

til medtrafikanters liv og helbred. 

 

Mere gennemsigtighed i reglerne: 

Vi mener, at følgende forklaring er for ukonkret:” Kortere tidsbegræns-
ninger end den ovenfor anførte fastsættes med udgangspunkt i ansø-
gerens sygdomshistorie og tilstand, for eksempel ved alvorlig recidive-
rende hypoglykæmi”. Det virker vilkårligt, hvilken tidsbegrænsning der 

fastsættes. Styrelsen for patientsikkerhed bør udnytte denne opdatering 

af vejledningen til at præcisere reglerne og gøre det mere transparent for 
borgerne og derved forbedre borgernes retsstilling i disse afgørelser.  
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Individuelle vurderinger: 
Desuden mener vi, at der bør kigges mere på den enkeltes sygdomshisto-

rik, når det gælder kørekort til erhverv- og udrykningskøretøjer. I vejled-

ningen står der:”Der kan ikke anbefales kørekort til Erhverv D1 eller D 
(lille eller stor bus til erhvervsmæssig personbefordring) herunder til 
personer, som fører udrykningskøretøjer, hvis ansøgeren har type 1 
diabetes på grund af de særlige risici, der er ved denne type diabetes 
og de særlige risici, der er ved at føre sådanne køretøjer”. Bedre insu-

linbehandling og teknologi har i det seneste årti ændret forudsætningerne 
for at håndtere sin type 1-diabetes betydeligt. I USA kan man køre udryk-

ning og derfor blive politibetjent – i USA, Canada og England kan man 
blive pilot. Vi mener, at der også i Danmark i højere grad bør vurderes in-

dividuelt ud fra den enkeltes behandling vedrørende, hvor god man er til 

at monitorere sit blodsukker og håndtere sin behandling. I Diabetesfor-
eningen har vi haft kontakt med personer, som har mistet deres job som 

chauffører og unge mennesker, som ikke kan søge ind på uddannelser. Vi 

anerkender argumentet for de strenge regler om at ”risikoen for hypogly-
kæmi kan også øges på grund af potentiel uregelmæssig livsførelse og 
madindtag. Konsekvenserne af ulykker med store køretøjer kan også 
være mere alvorlige sammenlignet med ulykker med små køretøjer”. 
Vi mener selvfølgelig også, at det er afgørende at sikre sikkerheden, 

men reglerne virker meget strenge i forhold til visse andre lande, og vi 

anbefaler, at man ser på, hvordan reglerne håndteres i andre lande og la-

der sig inspirere. 

 

Skulle ovennævnte medføre behov for yderligere uddybning eller drøf-

telse, står vi naturligvis til disposition. I er velkommen til at kontakte poli-

tisk konsulent Helle Blum på tlf.: 63129045 eller på hvb@diabetes.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Ane Eggert Jackson 

Chef for Politisk Sekretariat 

 

 

 

 

 

 

 


