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1 Tillämpningsområde 

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket närmare 

föreskrifter om uppfyllande av de krav på körhälsa som fastställs i 17 och 18 § i 

körkortslagen (386/2011). Transport- och kommunikationsverket har också utfär-

dat anvisningar (Anvisningar om bedömning av körhälsa för hälso- och sjukvårds-

personal, Traficom 240713/03.04.03.06/2019) som preciserar uppfyllandet av de 

krav på körhälsa som fastställs i 17 § 1 mom. 1–3 punkten och 18 § 1 mom. 1–4 

punkten samt praxisen för kontrollerna i anslutning till uppfyllandet av kraven.  

2 Nationella krav på körhälsa vilka avviker från direktivet 

2.1 Utvecklingsstörning 

En medelsvår och svår utvecklingsstörning är ett ovillkorligt hinder för körrätt för 

grupp 1. 

En diagnos för utvecklingsstörning är alltid ett ovillkorligt hinder för körrätt för 

grupp 2 oberoende av störningens svårighetsgrad. 

2.2 Minnessjukdomar 

Kraven på körhälsa för grupp 1 uppfylls inte om personen har en minst medelsvår 

CDR (Clinical Dementia Rating Scale) ≥ 2 minnessjukdom som påverkar de kogni-

tiva funktionerna. 

Kraven på körhälsa för grupp 2 uppfylls inte om personen har en diagnostiserad 

minnessjukdom. 

2.3 Epileptiska anfall och epilepsi 

Förare i grupp 1 ska på basis av det första epileptiska anfallet meddelas ett tempo-

rärt körförbud som gäller i tre månader, såvida det i undersökningar inte har upp-

dagats någon annan hjärnsjukdom och EEG (elektroencefalografi) inte tyder på epi-

lepsi. Om undersökningar visat en benägenhet för upprepade epileptiska anfall, an-

tingen utifrån flera anfall eller eftersom undersökningar visat en bakomliggande 

sjukdom som orsakar benägenhet för epilepsi eller epileptiska förändringar på EEG, 

är giltighetstiden för körförbudet ett år utan anfall. 

Man ska inte förorda körrätt för en person som för första gången ansöker om kör-

kort för grupp 2 och lider av aktuell epilepsi. 

Vad som nämns ovan gäller alla epileptiska anfall oavsett slag eller när de förekom-

mer. Anfall i sömnen behandlas på samma sätt som anfall i vaket tillstånd. Samma 

föreskrifter följs även om medvetandet inte sänks betydligt under anfallet. Ett un-

dantag från detta kan enligt en neurologs övervägande vara små myokloniska 

symptom utan att medvetandet påverkas. Även om anfallet skulle vara provocerat 

av rusmedelsanvändning, vakande eller av att patienten inte har ätit, blir påföljden 

körförbud även om patienten uppger sig ha ändrat sitt levnadssätt på denna punkt. 

Om anfallet har varit av engångsnatur och provocerats av ett läkemedel som sän-

ker tröskeln för anfall eller en annan tillfällig faktor som kan undvikas eller elimine-

ras, kan en neurolog dock beakta detta som en omständighet som förkortar körför-

budet. 
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2.4 Krampanfall som beror på rusmedel eller läkemedel 

Förare i grupp 1 som har fått ett konstaterat krampanfall i samband med att an-

vända eller sluta använda alkohol, droger eller läkemedel ska meddelas ett körför-

bud på minst tre månader och man ska inleda den uppföljning som behövs. 

I fråga om förare i grupp 2 som har fått ett konstaterat krampanfall i samband med 

att använda eller sluta använda alkohol, droger eller läkemedel kan körrätten åter-

ställas först när det har gått minst fem år sedan föregående anfall. Förkortning av 

längden på körförbudet efter ett krampanfall kan övervägas om personen förbinder 

sig till att vara rusmedelsfri och till uppföljning, personen är rusmedelsfri enligt pla-

nen (t.ex. kontrollerad behandling med antabus och regelbundna blåstester) och 

inga nya symptom på anfall förekommer. 

I enlighet med körkortsdirektivet behövs en bedömning av en neurolog för att åter-

ställa körrätten efter krampanfall som har samband med rusmedelsanvändning. 

2.5 Kranskärlssjukdom: angina pectoris 

Kraven på körhälsa för grupp 2 uppfylls inte om personen har hjärtsymptom (bröst-

smärta eller andnöd) vid vanlig promenad på plant underlag eller vid ännu mindre 

belastning (vid vila, när personen tvättar sig eller klär på sig) eller vid psykisk be-

lastning (CCS (Canadian Cardiovascular Society) klasserna 3 och 4). 

2.6 Hjärtsvikt 

I fråga om grupp 2 uppfylls kraven på körhälsa i NYHA (New York Heart Associat-

ion) klass I under förutsättning att den vänstra ventrikelns funktion inte är kraftigt 

nedsatt (ejektionsfraktion > 35 %) och inte orsakar symptom, personen inte har 

allvarliga störningar i hjärtrytmen och ett belastningstest visar att personen vid 

medicinering har en normal eller högst lindrigt försämrad fysisk funktionsförmåga 

och inte får störningar i hjärtrytmen vid belastning. Personer med NYHA II-symp-

tom kan beviljas körrätt för grupp 2 endast på basis av en bedömning av en specia-

listläkare. 

2.7 Hjärtklaffsjukdomar 

Kraven på körhälsa för grupp 2 uppfylls vanligen inte om personens prestationsför-

måga är av klass NYHA II–IV. En specialistläkare gör den slutgiltiga bedömningen 

av körhälsan. 


