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Revidering av Førerkortveilederen og helseattestene - Informasjon til landets fastleger
Vi henviser til vårt brev til fastlegene datert 23.03.17. Vi skrev da at vi hadde startet opp en
revisjon av helseattestene (generell og syn), samt enkelte kapitler i Førerkort – veileder til
helsekrav (gjeldende fra 1. oktober 2016), IS-2541.
Helseattestene er nå ferdigstilt. Nye versjoner er tilgjengelige på Helsedirektoratets
hjemmesider (https://helsedirektoratet.no/forerkort). Skjemaene sendes nå til de aktuelle EPJleverandørene, som trenger ca. 4 uker på å implementere dem i fastlegenes EPJ-er. Inntil dette
skjer, anbefales legene å hente ned de reviderte skjemaene fra Helsedirektoratets hjemmesider
og bruke disse.
I veilederen er nå følgende kapitler revidert:


Kapittel 4 (syn), kapittel 12 (diabetes) og kapittel 14 (legemidler)

Det er videre gjort endringer i kapitlene


17 (svekket førlighet), 10 (søvnsykdommer), 7 (nevrologiske sykdommer, under MS og TIA), 8
(epilepsi, under anfall bare under søvn) og 9 (bevissthetsforstyrrelser, under synkope ved hoste
eller svelging), samt i kapittel 1 (endringer under kjørevurdering)

Vi er kjent med at det fortsatt er anbefalinger som må tydeliggjøres i veilederen. Vi vil arbeide
med disse framover. Vi er fortsatt glad for tilbakemelding fra fastlegene når dere finner
uklarheter. Større endringer i veilederen vil bli kommunisert direkte ut til fastlegene, mindre
opprettinger vil framgå av veilederens logg på side 2 (under «Om veilederen»).
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