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Information om kørekortsattest, EKG (kardiogram) og hjertestresstest til 
international FIA-licens 
 
I henhold til FIA´s regulativer for de internationale kørerlicenser til motorsport, kræves der 
udover kørekortsattest årligt fra egen læge også følgende dokumentation til DASU: 
 
Personer under 60 år den 1. januar i sæsonen skal hvert år kunne fremvise et kardiogram i 
forbindelse med udstedelse af kørekortsattest hos egen læge, som er maksimalt tre år 
gammelt, dvs. indtil 60 år kan samme kardiogram bruges tre gange (bemærk: det er 
ansøgeren der skal arkivere kardiogrammet indtil ansøgning til ny sæson). 
 
Personer der er fyldt 50 år skal desuden konsultere en hjertelæge hvert tredje år og 
dermed kunne fremsende en udtalelse fra hjertelæge, som er maksimalt tre år gammelt 
udover kørekortsattest (bemærk: det er ansøgeren der skal arkivere kardiogrammet indtil 
ansøgning til ny sæson). 
 
Personer der er fyldt 60 år skal have foretaget et kardiogram hvert år inden kørekortsattest 
og hvert andet år en stress-test med udtalelse af hjertelæge (bemærk: det er ansøgeren 
der skal arkivere kardiogrammet indtil ansøgning til ny sæson). 
 
Ved en cykeltest/stresstest belastes hjertet ved brug af kondicykel eller løbebånd. 
Samtidig udføres der overvågning af hjerteaktionen med kardiogram og måling af puls og 
blodtryk og også ofte monitorering af iltmætningen af blodet. 
Ved undersøgelsen kan man vurdere eventuelle forstyrrelser i hjerterytmen og eventuel 
iltmangel i hjertemusklen som viser sig under fysisk arbejde. Derudover kan den fysiske 
arbejdsevne (konditionen) vurderes. Undersøgelsen varer ca. 45-60 minutter, hvor der 
skal cykles i ca. 10-20 minutter under gradvis stigende belastning.  
Undersøgelsen foregår hos en speciallæge i hjertesygdomme som ansøger selv skal finde 
og betale. Din egen læge kan ikke udføre denne slags undersøgelser, kun kørekortsattest. 
 
DASU-medlemmer har anbefalet nedenstående: 
  
Thygesen-Health, Skodsborg Strandvej 129, st., 2942 Skodsborg 
udfører: Stresstest / arbejds-EKG med udtalelse.  
Booking på telefon 4580 1331. Du kan læse mere på thygesen-health.dk 
 

CPH Privathospital A/S, Rådhustorvet 4, 3520 Farum 
Telefon: +45 7021 8000 tryk 3 for helbredsundersøgelser 
Website: cph-privathospital.dk - Mail: helbred@cph-privathospital.dk 
 
Privathospitalet Mølholm, Brummersvej 1, 7100 Vejle. 
Telefon: +45 8720 3040, www.molholm.dk 
 
Hvis man vælger at få foretaget undersøgelsen i Tyskland, kan det f.eks. foregå ved 
speciallæge i hjertesygdomme Dr. Müller og Dr. Kiesbye (Marrensdamm 5 i Flensborg, tlf.: 
0049-46137151, kardiologie-flensburg.de)  
 
Andre privathospitaler der tilbyder ovenstående kan selvfølgelig også bruges. 
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