
 

Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no •  Besøksadresse: Akersgt. 2 

www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189  

 

 

 

Alle fagmedisinske foreninger 

 

 

Deres ref.:                        Vår ref.: 11/3960                              Dato 17.12.2014 

  

 

Høring - Helsekrav til førerett 

 

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet og Statens veivesen om høring i 

forbindelse med nye helsekrav i førerkortforskriften.  

 

Forslaget til endring innebærer at helsekravene til førerett vil bli forskriftsfestet i større grad 

enn i dag. Endringene medfører samtidig at mange som til nå har måttet søke fylkesmannen om 

dispensasjon, nå vil kunne få førerett eller helseattest fra lege. 

 

Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på 

grunn av sykdom, annen helsesvekkelse eller bruk av midler som gir svekket kjøreevne.  

Når innehaver av førerkort som følge av helsesvekkelse har grunn til å tvile på om føring av 

motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for 

undersøkelse før videre kjøring finner sted. Lege, psykolog eller optiker som ved undersøkelse 

finner at fører av motorvogn ikke fyller helsekravene, skal gi fører beskjed om at helsekravene 

til førerett ikke er oppfylt. Dersom lege, psykolog eller optiker finner at innehaver av førerkort 

har en helsesvekkelse av mer enn seks måneders varighet som gjør det uforsvarlig å fortsette å 

kjøre mototorvogn i de(n) klasse(r) førerretten gjelder for, har lege, psykolog og optiker plikt 

til å melde dette til fylkesmannen og gi førerkortinnehaver skriftlig informasjon om at 

helsekravene ikke er oppfylt. Jf. (ny) meldepliktforskrift. 

 

Les mer om høringen på Statens veivesen sine nettsider: 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=748839.  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

19. februar 2015. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer 
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