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Høring - Endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 
 

Vegdirektoratet har sendt på høring forslag til endringer i førerkortforskriften og 

trafikkopplæringsforskriften. Høringen omhandler flere temaer, som tilpasninger knyttet til 

digitalisering av førerkorttjenestene, behandling av personopplysninger og heving av 

aldersgrensen for krav til fornyelse av førerkort med helseattest fra 75 til 80. Forslaget 

inneholder også et forslag til regler for videre anerkjennelse av britiske førerkort hvis 

Storbritannia skulle gå ut av EU. 

 

Det er særlig forslaget som angår heving av aldersgrense for krav til helseattest ved fornyelse 

av førerkortklasser som vurderes å være relevant for Legeforeningens medlemmer. En 

arbeidsgruppe med representanter fra Vegdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet en 

rapport med anbefalinger. Representanter fra Legeforeningen/Norsk forening for 

allmennmedisin har deltatt i arbeidsgruppen. Legeforeningen er kjent med at det under arbeidet 

ble lagt frem et kunnskapsgrunnlag som viste at aldersgrensen for fornyelse av førerkort med 

helseattest faktisk bidrar til å forhindre en viss mengde bilulykker hvert år. Dette gjelder 

likevel i størst grad for de øverste aldersgruppene. Det ble med bakgrunn i dette vurdert av 

arbeidsgruppen at det er viktig å fortsatt ha en slik attest, men at en økning fra 75 til 80 år 

vurderes å ivareta behovet for å forebygge ulykker. Det foregår også for tiden et arbeid hvor 

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomgå alt attestarbeid fastlegene utfører.  

 

Les mer på Statens vegvesen sine nettsider:  

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=2625517 

 

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

8. april 2019. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

 

Med hilsen 
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