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ALKOHOL- OCH TRAFIKKURS 

 
Enligt 11 § i Körkortslagen (2015:88) ska en sökande som under de 
senaste fem åren gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri 
genomgå en kurs i alkohol och trafik för att kunna beviljas ett 
körkortstillstånd. Sökande ska även ha en intygad 
återhållsamhetsperiod, vilken har verifierats genom ett 
läkarutlåtande.  

 
En person som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri 
och ansöker om att få ett körkort villkorat av alkolås ska inom sex 
månader från det att körkortet beviljats genomgå en kurs i alkohol 
och trafik. 

 
Enligt 17 § landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning är 
kursen obligatorisk för de personer som har gjort sig skyldiga till 
rattfylleri med en promillehalt på minst 0,5 promille eller upprepade 
fall av rattfylleri, för personer som under prövotid gjort sig skyldiga 
till rattfylleri eller grovt rattfylleri och för personer som beviljats 
körkort villkorade av alkolås. 

 
Läkarutlåtandet vid ansökan om körkortstillstånd ska innehålla en 
bedömning om ett beroende eller missbruk föreligger samt en 
redogörelse och bedömning av sökandes konsumtion av den eller de 
substanser som påvisats vid trafiknykterhetsbrotten. Läkarutlåtandet 
ska även belysa förekomsten av annat substansbruk. 

 
När körkortstillstånd har meddelats efter sådan prövning som avses i 
11 § körkortslagen ska villkor om läkarintyg föreskrivas och prövning 
av frågan om fortsatt innehav göras efter sex månader och därefter 
ytterligare tolv månader. Den totala uppföljningsperioden blir således 
minst 18 månader. Behovet av villkor om läkarintyg därutöver ska 
bedömas mot bakgrund av förhållandena i det enskilda fallet. 
  



 
 

 

Målet med kursen är att skapa bättre vanor så att alkohol och  
bilkörning inte kombineras i framtiden. Kursen betonar attityder och  
beteenden och behandlar de risker en rattfull förare utsätter sig själv  
och andra för i trafiken samt tar upp vad som händer i kroppen då  
man dricker alkohol eller tar andra droger.  

 
Kursen alkohol och trafik är på sex lektioner á 45 minuter. 
 

Del 1:  Diskussion om förhållningssätt mellan trafik och rusmedel 
            samt vad det står i lagen. 
 
Del 2:  Hur påverkar rusmedel kroppen och sociala förmågor, 
             vad händer i hjärnan, vilka sjukdomar kan medfölja ett  
             beroende. 
 
Del 3:  Frågor, diskussion och sammanfattning av kursen. Hur har  
             deltagaren resonerat och uppfattat kursen? Kommer det ske 
             en förändring för deltagaren? Behöver deltagarna experthjälp 
             och vet de var de var och hur de kan få den? 
 
 

  LÄKARINTYG 

 

För att få ett läkarintyg enligt landskapsförordning (2015:97) om 
medicinska krav för innehav av körkort krävs följande: 
 

A. Vederbörande tar själv kontakt med Ålands hälso- och 
sjukvård, tel. 018-5355, för att ta bestämda blod- och 
urinprov samt inbokar läkarbesök för att få ett läkarintyg. 

 
B. Läkaren kan, om denne bedömer att det är nödvändigt, be 

vederbörande att tillsammans med Alkohol- och 
drogmottagningens personal göra tilläggsutredningar som t.ex. 
ADDIS (Alcohol Drog Diagnos Instrument). 

 



 
 

DELTAGANDE 
 
Deltagande i kursen som helhet är obligatoriskt och givetvis ställs 
kravet att den som deltar i föreläsningarna är nykter. I tveksamma fall 
ska kursdeltagaren lämna ett utandningsprov. 
 
Kursen skall genomföras som helhet utan avbrott. Godtagbart 
läkarintyg vid sjukfrånvaro krävs. Vid frånvaro utan giltigt skäl 
debiteras deltagaren hela kursavgiften. Kursen hålls på svenska, om 
tolkhjälp behövs meddelas detta vid kursanmälningen. 
 

Kursen hålls fyra gånger per år. 
 
 

 

För att delta i kursen ska Du anmäla dig till: 
 

 Ålands landskapsregering / Trafikbyrån 
 Trafiksäkerhetskonsulenten, tel: 018 - 25 255 

 
 
 

Frågor rörande körkort besvaras av: 
 

 Ålands polismyndighet 
Strandgatan 27, MARIEHAMN 

 Tel: 018 - 527 100 (växel) 
 
 
 

Om Du har frågor som rör rusmedel är Du välkommen att kontakta: 
 

 Alkohol- och drogmottagningen 
           Styrmansgatan 2, 2 tr, MARIEHAMN 

Tel: 018 - 531 720 
 


