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• Formelle nyheter 

– Førerkortskriften og Førerkortveilederen IS-2541 

– Saksgang 

– Dispensasjonssøknad 

– Fylkesmannens rolle 

 

• Faglige nyheter 

– Helsekravenes utforming 

– Førerkortklasser 

– Metodikk 

– Diagnosespesifikke endringer  

 

 

Agenda 
  Endringer i førerkortforskriften og implikasjoner for nevropsykologer  

 



1. Ny Førerkortforskrift med nye helsekrav (Vedlegg 1) 

2. Ny Førerkortveileder (IS-2541) som erstatter alle eldre veiledere  

Ny forskrift og ny førerkortveileder 



NPF Førerkortveileder 



• Det nye regelverket er tilpasset EUs førerkortdirektiv 

• Fastlegen vil nå få en mer sentral rolle i utstedelse av helseattest 

• Det nye regelverket tar utgangspunkt i om helsekravet er oppfylt 
eller ikke oppfylt 

• Dispensasjonssøknad er ikke lenger en mulighet  

• Med gammelt regelverk – ca. 18000 dispensasjonssøknader årlig 
hos Fylkesmannen, majoriteten ble innvilget 

 

Formelle nyheter 



• Lege, psykolog og optiker har meldeplikt (Helsepersonelloven 
§34) 

• 6 måneders regel er uendret, dvs. tilstander med trafikkfarlig 
funksjonssvikt som antas å vare mer enn 6 måneder skal meldes 
skriftlig til Fylkesmannen 

• Tilstander med antatt varighet < 6 måneder gis et midlertidig 
kjøreforbud (ikke skriftlig melding til Fylkesmannen) 

 

Meldeplikten er uendret 



Dispensasjon 

Man skal ta en selvstendig avgjørelse på om helsekravene er oppfylt – 
Fylkesmannen har snevret inn muligheten for dispensasjon betydelig 



• 19 kapitler med ulike sykdommer og sykdomstilstander 

• Greatest Hits for psykologer og nevropsykologer er kapittel 6, 7 og 13 

– Kognitiv svikt (6) 

– Nevrologiske sykdommer (7) 

– Psykiske lidelser (13) 

Faglige nyheter i førerkortforskriften 



Førerkortforskriften  



Førerkortforskriften 

Førerkortforskriften  



Ny helseattest (erstatter NA 202) 











• Karenstider etter hjerneslag og TBI 

• Høyere og lavere klasser er tydeligere atskilt med mer spesifikke helsekrav 

• Det er spesifisert tydeligere hvem som har ansvaret for vurderingene 

• Psykologer som yrkesgruppe er mer markert  

• Dikotomiseringen av førerkortvurderingen (JA/NEI) er svært utfordrende for 
habiliteringstjenestene og andre som møter ungdom som vil begynne 
førerkortopplæringen (?) 

Hva er de viktigste endringene? 



Helsekravene - generelt 



De kognitive helsekravene (fra IS-2541) 



Metodikk 

Metodene er 
god gjemt! 



Praktisk info 



Alle helsekrav er spesifisert for de 3 typer førerkortklasser 

Helsekravene – utvalgte diagnoser/sykdommer 

Lavere klasser Høyere klasser 



Hjerneslag 
6 mnd. automatisk 

kjøreforbud for lavere 
førerkortklasser 

12 mnd. automatisk 
kjøreforbud for høyere 

førerkortklasser 



TBI 
6 mnd. automatisk 

kjøreforbud for lavere 
førerkortklasser 

12 mnd. automatisk 
kjøreforbud for høyere 

førerkortklasser 



Cerebral parese 



Autismespekter og psykisk utviklingshemming 



ADHD og ADD (F90.0 og F90.1) 



Midler som påvirker kjøreevnen 



Midler som påvirker kjøreevnen 



Midler som påvirker kjøreevnen 



Hva med tilstander/sykdommer som ikke er 
nevnt? F.eks. Tourette Syndrom? 



Hva med tilstander/sykdommer som ikke er 
nevnt? F.eks. Tourette Syndrom? 



 

• Den nye Førerkortforskriften og Førerkortveilederen (IS-2541) gjør det 
enklere for behandlende lege/psykolog å vurdere om helsekrav er 
oppfylt 

 

• Målet er at årlig antall dispensasjonssøknader hos Fylkesmannen skal 
reduseres betydelig 

 

• Fastlegene skal i stor grad koordinere helseattester for førerkort og 
informere Fylkesmennene 

 

• Melding til Fylkesmannen skal hovedsakelig sendes i saker der man ikke 
fyller helsekravene med en varighet på mer enn 6 måneder  

Oppsummering 




