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Revidering av Førerkortveilederen og helseattestene - Informasjon til landets fastleger via
epost
Vi har nå et halvt års erfaringer med Førerkortveilederen og helseattestene og har funnet det
nødvendig å gjennomføre noen revideringer.
Erfaringer
Helsedirektoratet har fått positive tilbakemeldinger fra mange fastleger som er fornøyd med
tydeligere helsekrav.
Vi har også fått tilbakemeldinger om enkelte kapitler i veilederen som trenger tydeliggjøring og
som har fått en utilsiktet effekt.
Innføring av nye helsekrav har gitt gevinst. Statistikk fra fylkesmennene viser at antall
dispensasjonssaker har gått ned med mer enn 90 % på landsbasis i perioden oktober 2016 til
januar 2017 sammenlignet med tilsvarende periode for ett år siden. Det er gledelig.
Revideringer
Når det gjelder revidering av helseattestene og revidering av enkelte kapitler i Førerkortveilederen, har vi støtt på nye problemstillinger knyttet til kapittel 17 om førlighet, som vi må
løse sammen med Vegdirektoratet. Vi har funnet det mest hensiktsmessig å gjøre de
endringene vi har mulighet til å gjøre i veilederen nå uten å vente på endring i forskriften.
Denne endringen i Førerkortveilederen vil være klar innen 1. mai.
Vi reviderer også kapittel 14 om legemidler som kan påvirke kjørevnen. Vi har anbefalt
fylkesmennene at de midlertidig praktiserer en lempelig dispensasjonspraksis knyttet til bruk av
legemidler nevnt i førerkortforskriften vedlegg 1 § 36. nr. 8, når vilkårene i § 37 ikke er oppfylt.
Vi arbeider samtidig med å endre forskriften på dette punktet, og en høring av endringen vil
komme i løpet av våren.
Vi har også revidert kapittel 4 om syn. Denne endringen i Førerkortveilederen vil også være klar
innen 1. mai
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Vi har også revidert de to helseattestene. Endringene i helseattestene skal etter avtale med de
tre aktuelle EPJ-leverandørene være på plass i fastlegenes EPJ-er fra 1. mai.
De gjeldende helseattestene blir ikke ugyldige, men skal fases ut av bruk.
Revisjonene er gjort i samråd med fylkesmennene og Vegdirektoratet, og Den norske
legeforening har vært konsultert.
Forvaltingen av helsekrav til førerett
Helsekravene for førerett framkommer av Førerkortforskriften Vedlegg 1 Helsekrav.
Siste endring av førerkortforskriften ble kunngjort 10.3.2017: Forskrift om endring i
førerkortforskriften, utrykningsforskriften og trafikkopplæringsforskriften.
Førerkortveilederen skal hjelpe fastlegene med å vurdere om helsekravene for førerett er
oppfylt i henhold til helsekravene i førerkortforskriften. Ved behov kan fastlegene få råd og
veiledning fra fylkesmennene.
Fastlegenes oppgave som medisinsk sakkyndige er vesentlig for trafikkontorene og for
førerkortsøkerne. Det er trafikkstasjonen som formelt treffer vedtak i disse sakene, og
beslutningene er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Trafikkstasjonens vedtak om å avslå søknad om førerett kan av søkeren påklages til
Vegdirektoratet innen tre uker fra mottak av vedtaket. Klagen sendes trafikkstasjonen.
Videre dialog med fastlegene
Større revideringer i Førerkortveilederen vil bli kunngjort på denne måten via epost til landets
fastleger. Mindre endringer vil bli bokført i endringsloggen i veilederen under knappen Om
veilederen. De fastlegene vi ikke når med dagens epostliste kan finne informasjonen på vår
temaside Førerkort.
Vennlig hilsen
Bente Moe e.f.
avdelingsdirektør
Jon Hilmar Iversen
prosjektdirektør
Dokumentet er godkjent elektronisk
Kopi:
Den norske legeforening;KS;Helse- og omsorgsdepartementet;Statens vegvesen Vegdirektoratet;Landets fylkesmenn

-2-

