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HELSEKRAV TIL FØRERKORT 

Roman Benz 

ass. fylkeslege  

 

SUS, 12.03.2019 

 

 

 



Disposisjon 

• Lovverket – endringer  

• Meldeplikt 

• Verktøy 

• Førerkortvurdering 
• Helseundersøkelse 
• Førerkortgrupper 
• Kjørevurdering 

• Dispensasjon 

• Generelt om helsekrav til førerkort 

• Spesifikt om heleskrav ved: 
• Nevrologiske sykdommer Kapittel 7 

 



Lovverket: førerkortforskriften 

• Vedlegg 1 – Helsekrav 
• Endret ved forskrift, i kraft fra 01.10.2016 

 

• Endringer: 
• Fastlegen har fått en større rolle 

• Mer detaljerte helsekrav 

• Fra dispensasjon til helsekrav oppfylt 

• Noen krav har blitt strengere   

• Bare unntaksvis dispensasjon 

 



Meldeplikt 

• Gjelder: Lege, optikar og psykolog 

 

• Lovverk:  
• Helsepersonelloven §34 og 

• Førerkortforskriften vedlegg 1 §2 

 

• Individuelt lovpålegg 
 

• Legen/psykologen er sakkyndig 
• Taushetsplikt ikke til hinder jf. hpl § 27 

 



Meldeplikt 

• Når skal en sende melding:  
• Helsesvekkelse som påvirker evne til å føre 

motorvogn trafikksikker 

• Helsesvekkelse som varer over 6 måneder 

 
• Når skal en ikke sende melding: 

• Helsekrav ikke oppfylt < 6 måneder 

 

• Info til pasient: 
• Helsekrav ikke oppfylt 

• Kjøring ikke tillatt 

• Pliktig å følge dette (jf. vegtrafikkloven og 
førerkortforskrift) 

• Journalføres 

 

 

 
 

 



Meldeplikt 

• Hvordan:  
• Skriftlig til Fylkesmannen 

• Epikrise/eget brev/poliklinisk notat 

 

• Melding: 
• Opplysninger: hvorfor melding 

• Vurdering av helsekrav 

• Nok informasjon til å vurdere helsekrav 



Verktøy 

• Helsedirektoratet: Førerkortveileder 

 

• NEL: legemiddelkalkulator 

 

• Norsk legemiddelhåndbok: ekvianalgetiske  
doser av opioidanalgetika 

 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen
https://legehandboka.no/handboken/ovrige/skjemakalkulatorer/kalkulatorer/diverse/legemiddelkalkulator/
http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/80005


Undersøkelse i førerkortsaker 
Førerkortforskrift, vedlegg 1 §5 

Vurdering av om helsekrav er oppfylt for føring av motorvogn skal 
ut over en generell helseundersøkelse omfatte: 

a) undersøkelse av sensoriske funksjoner (syn, hørsel) 

b) vurdering av kognitiv funksjon, psykiske lidelser og 
atferdsforstyrrelser  

c) undersøkelse av førlighet  

d) vurdering av legemiddelforbruk og bruk av rusmidler 

e) blod-, urin- eller andre relevante prøver og undersøkelser i den 
utstrekning det er nødvendig for å bedømme søkers helsemessige 
skikkethet.  

 



Plikt til å gi informasjon 

 

• Førerkortforskrift, vedlegg 1 §6 

 

• Legitimasjon 

 

• «Søkeren er pliktig til å gi legen så  
fullstendige opplysninger som mulig  
om sin helsetilstand» 

 

 



Førerkortgrupper 

• Førarkortgruppe 1:  
• Klasse: AM, S, T, A1, A2, A, B, BE  

 

• Førarkortgruppe 2:  
• Klasse: C1, C1E, C, CE 

 

• Førarkortgruppe 3:  
• Klasse: D1, D1E, D, DE  

• Kompetansebevis utrykking, trafikklærar, køyresetel 

 



Kjørevurdering 

 

 

• Etter anmodning fra lege/optiker  
• krav i forskrift 

 

• Etter avgjørelse fra trafikkstasjon 
 

• Anmodning fra lege via fylkesmannen 

 



Dispensasjon 

 

«Dispensasjon fra bestemmelsene i kapittel 4 til 18 skal bare gis der 
det etter en samlet vurdering av helsetilstand og trafikksikkerhet vil 
være åpenbart urimelig å avslå en søknad om dispensasjon. 
Søkers behov for førerett skal ikke inngå i vurderingen.»  

 

• Skal bare unntaksvis bli innvilget 

• Skal ikke brukes til å flytte grenser fastsatt i regelverket 

 

 

 
 



Dispensasjon 

 

 

 

 

 

 

 

En dispensasjon kan ikkje gis utover 30.09.2019! 

Søknad sendes til Fylkesmannen der søker er bosatt 

Klage: Helseklage 

 

 
 



Helsekrav - generelt 

• Førarkortforskrift, vedlegg 1 – Helsekrav 

 

• Overordnet 
§2, første ledd: Ingen må føre motorvogn  
når vedkommende ikke er i stand til å  
kjøre på trafikksikker måte på grunn av  
sykdom, bruk av midler som gir svekket  
kjøreevne, eller annen helsesvekkelse. 

 

• Lege kan kreve kontroller 

• §§ 42 og 43: andre/flere sykdommer/helsesvekkelser 



Helsekrav  
Kognitiv svikt 
• § 15: Helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon 

medfører økt trafikksikkerhetsrisiko. 

• Førerkortsøkere i førerkortgruppe 2 og 3 skal ved mistanke henvises til 
nevropsykologisk vurdering 

 

• Ofte førerrett med begrenset varigheit 



• Søkers kognitive funksjon vurderes av legen ut frå kjent sykehistorie 
og undersøkelse 

• Komparentopplysninger (krever informert samtykke) 

• Kognitive tester 

• Spesialistvurdering (relevant spesialist) 

• Kjørevurdering 

• Bruk av ergoterapeut (utarbeidet program P-drive) 

Hvordan vurdere helsekravet 



Kognitive tester 

•MMSE-NR3 
•Klokketest KT-NR3 
•Trailmaking A-NR3 
•Trailmaking B-NR3 

 



Indikerer godkjent  Tvil  Indikerer svikt  

MMSE-NR3  ≥ 26  19-25  ≤ 18  

Klokketest KT-NR3  4-5  2-3  0-1  

Ved skår i kolonnene for «tvil» eller «indikerer svikt», kan MMSE-
NR3 (med tilhørende stimulusark) og Klokketest KT-NR3 være 
supplerende tester (se lenker til testene over).  
 



Indikerer godkjent  Tvil  Indikerer svikt  

TMT-A-NR3  ≤ 60 sek  61-110 sek  ≥ 111 sek  

TMT-B-NR3  ≤ 170 sek  171-300 sek  ≥ 301 sek  

TMT-NR3 er best egnet til å avdekke sviktende kjøreevne ved nedsatt psykomotorisk 
tempo, nedsatt rom/retningssans og nedsatt eksekutiv funksjon. 
 Testene skal gjennomføres i angitt rekkefølge og i samme seanse.  

https://legehandboka.no/handboken/ovrige/skjemakalkulatorer/skjema/geriatripleie/trail-making-test/
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Hpl § 31 Opplysninger til nødetater 

Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er 
nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom. 



Hvilke virkemidler har politiet? 

Vegtrafikkloven: 
§ 34. Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av særlige 
forhold (første ledd). 
Dersom politiet har skjellig grunn til å tro at innehaver av retten til å føre 
førerkortpliktig motorvogn ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, 
helse og førlighet for slik førerett, herunder at innehaveren ikke må misbruke 
alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller at innehaveren 
ikke har de kunnskaper eller den kjøreferdighet som hensynet til 
trafikksikkerheten krever, kan politimesteren eller den han gir myndighet 
pålegge innehaveren - dersom denne fortsatt ønsker å nytte sin førerett - 
innen en fastsatt frist å underkaste seg slik legeundersøkelse som finnes 
påkrevd og framstille seg til helt eller delvis ny førerprøve. Finner politiet det 
nødvendig, kan det pålegge ham å levere førerkortet til politiet inntil videre. 

 
 




