
Legers oppfølging i førerkortsaker 

Utgave: 08.09.18 (1) Neste oppdatering: September 2018 / kommuneoverlegen Godkjent: 08.09.18 / HRA-leder  

Formål  

Sikre at vurdering av helsekrav for trafikksikker kjøring og oppfølging skjer i henhold til 
forskrift og nasjonale faglige retningslinjer. 

Ansvar  

Alle leger som er ansatt i eller har avtale med Dovre kommune skal følge denne prosedyren.  

Kommuneoverlegen har ansvar for å oppdatere denne prosedyren.  

Helse- og rehabiliteringsleder (HRA-leder) har ansvar for å godkjenne prosedyren. 

Aktivitet/beskrivelse  

Alle legene som jobber i Dovre kommune skal gjøre seg kjent med  

• Helsekrav beskrevet i forskrift om førerkort  

• Forskrift om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller 
helsemessige krav 

• Kapitler i førerkortveilederen som omfatter legens rolle og helsekrav 

 

Ved utstedelse av «Helseattest førerrett» skal legen gi en sakkyndig uttalelse til 
vegmyndigheten om helsekravene er oppfylt. Ved attestutstedelsen er legen sakkyndig med 
en seleksjonsrolle og ikke en behandlerrolle.  

 

Ved mistanke om at en pasient som har førerkort ikke oppfyller helsekravene for trafikksikker 
kjøring, skal legen vurdere pasientens helse / funksjon. Dersom legen er usikker på konklusjon 
mht om helsekrav for trafikksikker kjøring er oppfylt, skal han/hun drøfte saken med kollega 
eller relevant spesialist.  

 

1) Ved følgende vurdering skal lege sende melding til fylkesmannen om at fylkesmannen skal 
vurdere å be politiet inndra førerkortet:  

• Ved mistanke om at en pasient har en helsesvekkelsen som gjør at han/hun ikke kan føre 
motorvogn på trafikksikker måte og denne helsesvekkelsen vil vare mer enn seks 
måneder. 

Legen skal samtidig gi pasienten en skriftlig advarsel mot å føre motorvogn og journalføre sin 
vurdering i pasientens elektroniske journal..  

 

2) Ved følgende vurdering skal lege advare førerkortinnehaver mot føring av motorvogn inntil 
det er forsvarlig å føre motorvogn: 

• Når tiltak kan gjøre at helsekravene for trafikksikker kjøring kan oppfylles før det er gått 
seks måneder. 

Legen skal gi advarselen skriftlig  - med time for ny vurdering. Legen skal journalføre sin 
vurdering i pasientens elektroniske journal.  



Vedlegg 

• Helseattest førerrett, Helsedirektoratet  

• Helseattest førerrett syn, Helsedirektoratet 

• Mal for melding til Fylkesmannen – helsekrav ikke oppfylt (ref. kap.  legens meldeplikt) 

• Mal for skriftlig varsel til førerkortinnehaver – helsekrav ikke oppfylt (ref. kap.  legens 
meldeplikt) 

Lovgrunnlag og referanser 

• Forskrift om førerkort m.m¨ 

• Forskrift om leges melding om at innehaveren av flysertifikat eller førerkort ikke fyller 
helsemessige krav 

• Førerkortveilederen, Helsedirektoratet  

 

Dovre kommune abonnerer på «Norsk elektronisk legehåndbok som bl.a. inneholder 
informasjon om legers håndtering av førerkortsaker. 

 

   

 

https://helsedirektoratet.no/Documents/NFR/f%C3%B8rerkortveilederen/Helseattest_f%C3%B8rerett.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/NFR/f%C3%B8rerkortveilederen/Helseattest_f%C3%B8rerett_syn.pdf
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=forers-ansvar-alder-egenerklering-2429#legens-meldeplikt-(helsekrav-til-førerkort)
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=forers-ansvar-alder-egenerklering-2429#legens-meldeplikt-(helsekrav-til-førerkort)
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-01-19-298
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1984-07-13-1467/%C2%A72#§2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1984-07-13-1467/%C2%A72#§2
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen

