
Førerkort på fastlegekontoret

for LIS1-leger

- en del av Kurs i offentlig helsearbeid



Førerkort på fastlegekontoret

Dette er en introduksjon, der du skal få en grunnleggende forståelse for 

«rammene» og saksgangen.

Dette er på en måte leksjon 1 av mange…

I denne leksjonen går vi IKKE gjennom helsekravene…

Vi får tid til noen kasusistikker på slutten…



Førerkort – en rettighet?

Grunnloven 

§ 106

Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensane…



Førerkort – en rettighet?



Førerkort – en rettighet?

Det å ha førerkort (førerett) er et «privilegium» den enkelte samfunnsborger tildeles

av samfunnet gitt at samfunnsborgeren oppfyller nærmere fastsatte vilkår…

Helsekrav

Vandelskrav

mv.



Førerkort – et verktøy i legeveska !?



Førerkort – et verktøy i legeveska !?



Førerkort – grunnlaget 

Vegtrafikkloven (LOV-1965-06-18-4) --- § 21,1 og § 24,7

Helsepersonelloven (LOV-1999-07-02-64) --- § 34

Meldepliktforskriften (FOR-1984-07-13-1467) --- §§ 1-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Førerkortforskriften, vedlegg 1 (FOR-2004-01-19-298) --- §§ 1-46

Førerkortveilederen (IS-2541) – www.helsedirektoratet.no 



… ??? …

B C1 D1 kjøreseddel





Førerkortgruppe 1

Førerkortklasser – lave klasser

• AM145 Moped, 2-hjul

• AM146 Moped, 2-hjul

• AM147 Moped, 3- og 4-hjul

• S Motorsykkel, belte (snøscooter)

• T Traktor

• A1 Motorsykkel, lett

• A2 Motorsykkel, mellomtung

• A Motorsykkel, tung

• B1 Motorsykkel, 4-hjul

• B Bil, person- og varetransport

• B96 Tilhenger til B

• BE Tilhenger til B



Førerkortgruppe 2

Førerkortklasser - høye klasser 

• C1 Lastebil, lett (men også «tunge» biler og de store bobilene)

• C1E Tilhenger til C1

• C Lastebil, tung (men også de største bobilene)

• CE Tilhenger til C



Førerkortgruppe 3

Førerkortklasser - høye klasser  

• D1 Buss, lett (OBS! storfamilien med mange barn)

• D1E Tilhenger til D1

• D Buss, tung

• DE Tilhenger til D

• Kompetansebevis for utrykningskjøring

• Kjøreseddel for persontransport mot vederlag i førerkortgruppe 1 (bil B)

• Kjøreseddel for persontransport mot vederlag i førerkortgruppe 2/3 (buss D1 og buss D)



Førerkortforskriften…

Kolonne B:

Lave eller lette klasser – førerkortgruppe 1

Kolonne C:

Høye eller tunge klasser – førerkortgruppe 2/3 (kompetansebevis og kjøreseddel)

Generelt krav

Spesielle krav



klageinstans klageinstans

Forespørsel om 
vurdering av helse

Tilråding om inndraging

Førespurnad om 
vurdering av helse

Vedlegg 1 til førerkortforskriften Vegtrafikkloven og 
førerkortforskriften

Førespurnad om 
vurdering av helse

Vedtak om dispensasjon frå 
helsekravene jf. førerkortforskriften

gi avslag eller innvilge dispensasjon 
(ev. med vilkår)

kontrollopplegg

Behandle søknad om førerkort
lage og skrive ut førerkort

Vedtak om rett til å kjøre jf. 
vegtrafikkloven

tilbakekalle eller tilbakelevere
(midlertidig eller livstid)

lovbrot, vandel, «skjellig» grunn

Pasienten og du

http://www.bing.com/images/search?q=statens+vegvesen+logo&view=detail&id=5A0334100CCD8AA3C3DA90979FF80AC942D64551&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=politidistrikt+logo&view=detail&id=4CB3C4EF973F41EE5919E7456520D63A89EC8677&FORM=IDFRIR






Gir legen fullmakt til å 

innhente nødvendige og 

relevante opplysninger

!



Egenerklæring og legeattest ved trafikkstasjon (FKF V1 §§ 3, 5 og 6)

Ingen krav om egenerklæring eller legeattest

Ved fornyelse av førerkortgruppe 1 (< 80 år) og «frisk» (administrativ fornying)

Krav om egenerklæring, men ikke legeattest

Ved førstegangssøknad om førerkortgruppe 1 og «frisk»

Krav om legeattest, men ikke egenerklæring (har vist egenerklæring til legen)

Ved førstegangssøknad om førerkortgruppe 2 og 3

Ved fornyelse av førerkortgruppe 2 og 3

Ved fornyelse av førerkortgruppe 1 (> 80 år) uansett «frisk»

Når «ikke frisk»

Egenerklæring ved legen (FKF V1 § 6 andre ledd andre punktum)

Legen må (alltid) be pasienten signere på egenerklæringen fordi pasienten då 

samtykker til at legen kan innhente den informasjonen som legen vurderer er 

relevant.

Systemperspektiv: Innskanning?





FKF vedlegg 1 § 6. Plikt til å gi informasjon

Søker om førerett skal ved legeundersøkelsen legge fram akseptabel legitimasjon med navn, fødselsnummer 

(11 siffer), eller D-nummer for de som ikke har norsk fødselsnummer, og bilde, med mindre legen fra tidligere er 

godt kjent med pasienten. Der attest for synsfunksjon utfylles av optiker, gjelder tilsvarende legitimasjonsplikt 

overfor optiker.

Søkeren er pliktig til å gi legen så fullstendige opplysninger som mulig om sin helsetilstand. Det skal gå fram av 

egenerklæringen at søkeren ved sin underskrift samtykker i at legen kan innhente nødvendige og relevante 

helseopplysninger fra spesialist og tidligere fastlege for å sikre en forsvarlig vurdering.

FKF vedlegg 1 § 5. Undersøkelse av førerkortsøker

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

t.d. nevropsykologisk vurdering 
og/eller praktisk kjørevurdering





? ?



HPL § 15. Krav til attester, erklæringer o.l.

Den som utsteder attest, erklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attest, erklæring o.l. skal være 

korrekt og bare inneholde opplysninger som er nødvendige for formålet. Attest, erklæring o.l. skal inneholde 

alle opplysninger som helsepersonellet bør forstå er av betydning for mottageren og for formålet med attesten, 

erklæringen o.l. Helsepersonellet skal gjøre det klart dersom attesten, erklæringen o.l. bare bygger på en 

begrenset del av de relevante opplysningene helsepersonellet har. Helsepersonell som er inhabil etter 

forvaltningsloven § 6, skal ikke utstede attest, erklæring o.l.

HPL § 4. Forsvarlighet 

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan 

forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise 

pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen 

skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid 

med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.



«kjøreforbud»



Kjøreforbud UTEN skriftlig melding til Fylkesmannen

MIDLERTIDIG KORTVARIG helsesvekkelse

- Du skal gi pasienten muntlig kjøreforbud «for inntil videre»

- Du skal dokumentere i pasientjournalen

- Du BØR gi pasienten skriftlig informasjon (kopi av journalnotat)

- Du SKAL IKKE sende skriftlig melding til Fylkesmannen (§ 34-melding)

< 6 mdr.

«Muntlig kjøreforbud»



Kjøreforbud MED skriftlig melding til Fylkesmannen

MIDLERTIDIG LANGVARIG helsesvekkelse

VARIG helsesvekkelse

- Du skal gi pasienten muntlig kjøreforbud «for inntil videre»

- Du skal dokumentere i pasientjournalen

- Du SKAL gi pasienten skriftlig informasjon (kopi av journalnotat)

- Du SKAL sende skriftlig melding til Fylkesmannen (§ 34-melding)

> 6 mdr.

«Skriftlig kjøreforbud»



Helsepersonelloven

§ 34. Opplysninger i forbindelse med førerkort og sertifikat

Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med førerkort for motorvogn eller sertifikat for 

luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre pasienten til å innlevere 

førerkortet eller sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal 

helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av 

departementet i forskrift.

Hva skal med i meldingen til Fylkesmannen:

# Hvem melder (navn, tittel og kontaktinformasjon – gjerne direktenummer)

# Hvem meldingen gjelder (navn, fødselsnummer og kontaktinformasjon)

# Hvilket helsekrav som ikke er oppfylt (eventuelt hvilke) 

# Hvilken helsesvekkelse som gjør at helsekravet ikke er oppfylt

# Hvorfor helsesvekkelsen vurderes som VARIG eller MIDLERTIDIG LANGVARIG

«Skriftlig kjøreforbud» 

§ 34-melding



Er det fare for alvorlig skade 

på person eller eiendom 

ELLER 

tungtveiende offentlige 

interesser…?

Pasienten som fortsetter med å kjøre…

Helsepersonelloven § 31 eller § 23, nr. 4

§ 31. Opplysninger til nødetater

Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen 

dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig 

skade på person eller eiendom.



Førerkort – Fylkesmannen i Vestland

Saksbehandlere

Siri Mæland (Bergen) --- 55 57 22 00

Tove Briseid Tjugum (Leikanger) --- 57 64 31 81

Rita Hagen Molvær (Leikanger) --- 57 63 31 75

Leger

Martin Haugen (Bergen) --- 55 57 22 21

Jacob Andersen (Leikanger) --- 57 64 31 62

Ingunn Elise Erichsen (Leikanger) --- 57 63 31 74


