
Körkortsbedömning efter stroke/TIA

NAG stroke



Riktlinje för körkortsinnehav efter stroke och TIA



Bakgrund - körkort

• Läkares skyldighet att anmäla
• Syftet är att identifiera förvärvade orsaker till ökad trafikrisk
• Hinder för körkortsinnehav är i många fall tillfälliga
• Ibland permanenta hinder p g a restsymptom eller hög återinsjuknanderisk
• Olika trafikrisk för lägre och högre behörigheter motiverar skillnader i krav
• Möjlighet till dispens i vissa situationer



• Alla länder inom EU har gemensamt ramverk gällande medicinska 
restriktioner med viss variation i praktisk tillämpning (ex möjlighet till 
dispens vid synfältsdefekter med kompensationsmekanismer)
• Körkortslagen (1998:488, 10 kap, 5§) föreskriver läkares 

anmälningsskyldighet vid medicinsk olämplighet gällande 
körkortsinnehav
• TSFS 2010: 125 reglerar medicinska villkor för körkortsinnehav
• TSFS 2017:106 ersätter 5 kap – skärpning framförallt vid bedömning 

av lämplighet för högre behörigheter 



Hur bra är vi på att informera?

• 20228 stroke
• 48% fick information om körkort
• 23% ej relevant p g a patientens tillstånd eller att körkort saknas
• 24% uppgift om information saknas

• 8961 TIA
• 51% fick information om körkort
• 12% saknar körkort
• 28% uppgift om information saknas

Riks-Stroke, Preliminär Årsrapport 2021



• NAG stroke rekommenderar att information om körförbud lämnas 
både muntligt och skriftligt till patienten
• Körförbud och upphävande liksom anmälan till Transportstyrelsen 

skall dokumenteras i journal



Hur ofta är sjukdom orsak till olycka?

• Plötslig sjukdom uppskattas orsaka 1,5/1000 trafikolyckor1

• Av dessa utgör stroke ca 7%1

• Av trafikolyckor med dödlig utgång uppskattas ca 10% orsakas av plötslig 
sjukdom2

1 Marx et al, Neurological Research and Practice 2019
2 Tervo et al, Traffic Inj Prev 2008



Antal olyckor med personskada efter fordonstyp
(Tyskland)

Grupp 1 Antal fordon Olyckor med personskada/år Risk per fordon

Personbil 45 803 560 287 710 0,0063
Lätt lastbil 2 383 394 12 865 0,0054
Personbil + lätt lastbil 48 186 954 300 575 0,0062

Grupp 2-3

Buss 78 949 3 503 0,044
Lastbil 528 449 5 904 0,011
Buss + lastbil 607 398 9 407 0,0155

Marx et al, Neurological Research and Practice 2019



Vägtrafikolyckor 2021

• 210 omkomna
• 1718 svårt skadade
• 38% av omkomna är över 65 år

Källa: Trafikanalys



TSFS 2017:106

5 kap. Hjärt- och kärlsjukdomar 

För innehav av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, 
DE, traktorkort eller taxiförarlegitimation 

1 § Hjärt- och kärlsjukdomar, som innebär en påtaglig risk för att hjärnans funktioner 
akut försämras eller som i övrigt innebär en trafiksäkerhetsrisk, utgör hinder för innehav 
av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, traktorkort 
eller taxiförarlegitimation. 

Vid bedömning enligt detta kapitel ska behandlingsresultat samt tillståndets orsaker, 
kliniska form och utveckling beaktas. 

Vid innehav av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE eller 
taxiförarlegitimation ska den ökade trafiksäkerhetsrisk som följer med sådant innehav 
beaktas. 



Allmänna råd 
Vid bedömning enligt detta kapitel av vad som innebär en 
trafiksäkerhetsrisk bör förekomst av symptom som tyder på att hjärnans 
funktioner akut kan komma att försämras eller som innebär svårigheter 
att på ett trafiksäkert sätt framföra fordon särskilt beaktas. Exempel på 
sådana symptom kan vara akut bröstsmärta, kraftig andfåddhet, uttalad 
trötthet, akut yrsel, konfusion eller medvetslöshet.

TSFS 2017:106



10 § Transitoriska ischemiska attacker (TIA) eller stroke utgör hinder för 
innehav av behörigheterna AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, 
D1E, D, DE, traktorkort eller taxiförarlegitimation. Innehav kan dock 
medges under förutsättning att tillståndet är väl behandlat och i övrig 
inte bedöms innebära en trafiksäkerhetsrisk. 

Tillstånd efter stroke ska bedömas enligt tillämpligt kapitel. 



Allmänna råd Efter TIA eller stroke får behovet av en observationstid 
bedömas i det enskilda fallet för att säkerställa att tillståndet är väl 
behandlat och i övrigt inte innebär en trafiksäkerhetsrisk. Vid 
bedömningen bör riskfaktorer såsom t.ex. förhöjt blodtryck, förhöjda 
blodfetter, förmaksflimmer, karotisstenos, rökning och kärlmissbildning 
beaktas. Exempel på kapitel som kan vara tillämpliga vid tillstånd efter 
stroke är kap. 2 (synfältsdefekter), kap. 4 (förlamningar), kap. 8 
(medvetandestörningar), kap. 10 (kognitiva störningar) och kap. 14 
(psykiska sjukdomar och störningar). 



• Individuellt behov av observationstid
• Varierande orsaker – ställer krav på etiologisk utredning
• Bedömning av om tillstånd är välbehandlat
• Förmaksflimmer – välfungerande antikoagulation
• Hypertoni – välreglerat (≤ 140/90)
• Karotisstenos – op om symptomgivande
• Höga blodfetter – LDL ≤ 1,8
• Kärlmissbildning – v b endovaskulär/kirurgisk åtgärd
• Livsstilsfaktorer (f f a rökning)

• Bedömning av om resttillstånd föreligger med betydelse för körförmåga 



Stroke

• Grupp I 
• Läkarbedömning innan bilkörning återupptas
• Minst 2-3 månader
• Beakta särskilt förekomst av restsymptom
• Riskfaktorer identifierade och sekundärprofylax påbörjad

• Grupp II-III
• Läkarbedömning innan bilkörning återupptas
• Minst sex månader; undantagsvis kortare observationstid
• Beakta särskilt förekomst av restsymptom
• Särskild vikt vid att trolig etiologi identifierats - adekvat sekundärprofylax
• Riskfaktorer välreglerade
• Överväg bedömning vid trafikmedicinsk enhet



TIA – beakta återinsjuknaderisk

• Om MR/CT visar akut infarkt – bedöm enligt rekommendationer för stroke
• Grupp I
• Minst 2 veckor
• Vid längre körförbud läkarbedömning innan bilkörning återupptas
• Patienten färdigutredd och sekundärprofylax påbörjad

• Grupp II-III
• I regel minst 3 månader
• Läkarbedömning innan bilkörning återupptas
• Särskild vikt att trolig etiologi identifierats och adekvat sekundärprofylax insatts
• Riskfaktorer välreglerade
• God följsamhet till förebyggande behandling och rekommenderade åtgärder



Rothwell et al, Lancet 2007



Hur värdera återinsjuknanderisk vid TIA?

• ABCD2
• Ålder (age) ≥ 60 år: 1 poäng 
• Blodtryck > 140/90: 1 poäng
• Klinisk bild (clinical symptoms)

• Talsvårigheter: 1 poäng
• Pares: 2 poäng

• Duration
• 10-59 min: 1 poäng
• ≥ 60 min: 2 poäng

• Diabetes: 1 poäng



Amarenco et al, NEJM 2016

• TIAregistry.org
• 4789 patienter som hade haft TIA eller minor stroke de senaste 7 dagarna 

rekryterades 2009-2011
• Medianuppföljning 27,2 månader
• Stratifiering efter 
• ABCD2
• Fynd på CT/MR (ingen, en eller flera infarkter)
• Etiologi (sannolik)



• ABCD2 0-3: 90-dagarsrisk/ettårsrisk:
• Med en eller flera infarkter på MR/CT, kärlstenos >=50% eller FF : 4,1%/5,7%
• Utan infarkt på MR/CT, kärlstenos eller FF: 1,3%/1,6%

• ABCD2 4-7: 90-dagarsrisk/ettårsrisk:
• Med en eller flera infarkter på MR/CT, kärlstenos >=50% eller FF: 5,3%/7%
• Utan infarkt på MR/CT, kärlstenos eller FF: 2,3%/4%

Amarenco et al, NEJM 2016



Stroke

• Beakta återinsjuknanderisk som vid TIA
• Risk för postapoplektisk EP
• Högst risk efter hjärnblödning (ICH/SAH) och stora territoriella infarkter
• Lägst risk vid lakunära infarkter och infarkt i bakre cirkulationen

• Bedöm förekomst av restsymptom
• Synfältsdefekt
• Neglekt
• Hemipares av sådan grad att den kan påverka förmågan att framföra fordon
• Kognitiva problem
• Bedöm om utvidgad utredning behövs



Alltid individuell bedömning

• Grupp I (AM, A1, A2, A, B, BE eller traktorkort)
• TIA

• Minst två veckor
• Stroke

• I regel 2-3 månader

• Grupp II (C1, C1E, C, CE)
• TIA

• 3 månader
• Stroke

• Sex månader

• Grupp III (D1, D1E, D eller DE samt taxiförarlegitimation)
• Som grupp II



Vapen

• Läkare har anmälningsskyldighet om man bedömer att patient är 
olämplig att inneha skjutvapen (SFS 1996:67 6 kap. 6§) 
• Anmälan skall efter sådan bedömning ske utan fördröjning till 

polismyndigheten
• Möjlighet till muntlig överrenskommelse med patienten saknas

• NAG stroke kommer att diskutera behov av riktlinje/beslutstöd under 
hösten


