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Fagmedisinske foreninger 

 

 Deres ref.:     Vår ref.: 17/3807   Dato: 11.07.17  

 
Høring - Endring av førerkortforskriften 
 

I oktober 2016 trådte et nytt vedlegg, vedlegg 1, til førerkortforskriften i kraft. Helsekrav til førerett 

ble som en følge av dette vesentlig mer detaljert enn tidligere, samtidig som adgangen til å få 

dispensasjon fra helsekravene ble sterkt innskrenket. Vegdirektoratet har nå sendt på høring forslag 

om justeringer i helsekravene for bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, og for risiko 

for epileptiske anfall. Endringene er utarbeidet av Helsedirektoratet. Vegdirektoratet sender også på 

høring forslag til stadfesting av gyldighetstid for førerett. 

 

Vegdirektoratet viser til at erfaring etter innføring av de nye bestemmelsene om legemiddelbruk har 

vist at dette har gitt uheldige utslag for pasienter med behov for legemidler av typen antipsykotika, 

antiepileptika og antidepressiva, og der legemiddelet ikke har særlig påvirkning på kjøreevnen.  

Antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva er regulert i § 36 nr. 8 i nytt vedlegg 1. Forslaget i 

høringsnotatet er at innebærer at bestemmelsen i § 36 nr. 8 oppheves. Helsekravene ved bruk av disse 

legemidlene vil da i stedet bli vurdert etter den generelle bestemmelsen i vedlegg 1 § 35: "Helsekrav 

er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører 

til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko." 

 

I høringsnotatet foreslås også en presisering av helsekrav til førerrett knyttet til epileptiske anfall i 

våken tilstand. Dette reguleres i førerkortforskriften vedlegg 1 § 20 nr. 5. Vegdirektoratet foreslår at 

det skal fremgå klart at helsekravene til førerett i førerkortgruppe 1 er oppfylt etter ett år uten 

epileptiske anfall i våken tilstand, dersom nevrolog vurderer at det er lav årlig risiko for anfall mens 

førerkortinnehaver er våken. 

 

Vegvesenet mener også at det har vist seg å være et behov for å stadfeste at førerettens gyldighetstid 

beregnes ut fra tidspunktet for utstedelse av helseattest. Dette foreslås forskriftsfestet i 

førerkortforskriften § 4-1. 

 

Les mer på Statens vegvesen sine nettsider: https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-

hoeringer/Hoering?key=1923126  

 

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

1. september. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 

Helsepolitisk rådgiver 
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