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Endringer i forskrift om førerkort m.m. – vedlegg 1 - helsekrav 

 

Førerkortforskriftens vedlegg 1 som omhandler helsekrav til førerkortklassene ble, etter 
forutgående høring, siste gang endret med ikrafttredelse 1. oktober 2016.  

 

Høringen sendt fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet i brev datert 12.12.2014 omhandlet 
å forskriftsfeste helsekravene til førerrett i større grad enn tidligere. Dette skulle medføre 
at mange som etter gamle regler måtte søke fylkesmannen om dispensasjon, etter nye 
regler vil få førerett etter helseattest fra lege.  

 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) støttet endringene på et generelt grunnlag, fordi det 
vil føre til mer forutsigbar og lik behandling, kortere behandlingstid og økt 
trafikksikkerhet.   

 

NLF har i høringen, og i senere høring knyttet til kapittel 12 diabetes (vårt høringssvar 
datert 26.10.2015), tydelig påpekt at sjåfører som allerede har førerrett i klasse CE/C, gitt 
i medhold av tidligere regelverk (med forlengelse til 30. september 2019), bør få beholde 
dispensasjonen så lenge helsetilstanden som ligger til grunn for innvilget dispensasjon 
ikke har forverret seg, eller andre helsemessige forhold ikke har overskredet grenser satt i 
vedlegg 1 for angjeldende helsetilstand. Dersom sjåføren fortsatt er like egnet til å ivareta 
trafikksikkerheten som da dispensasjonen forrige gang ble innvilget, finner NLF ingen 
grunn til at dispensasjon ikke skal innvilges videre.  

 

NLF har i begge høringene foreslått at teksten i daværende forslag til §7 Dispensasjon, 
andre setning endres til «Dispensasjon kan gis der det etter en samlet vurdering av 
helsetilstand og trafikksikkerhet vil være åpenbart urimelig å avslå en søknad om 
dispensasjon, og særlig dersom den helsemessige begrunnelsen for dispensasjon ikke har 
forverret seg.» 

 

I et innslag på NRK TV og oppslag på nrk.no 19. august 2018 blir det antydet at 200 buss- 
og lastebilsjåfører vil miste førerretten når dispensasjonen etter nytt regelverk opphører 
30. september 2019. Dette gjelder så vidt vi erfarer kun som følge av de nye reglene 
knyttet til syn på ett øye.  
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NLF har gjort beregninger som viser at transportbransjen årlig trenger om lag 1.000 nye 
sjåfører for å dekke opp for veksten i godstransport på vei som ventes i årene fremover, 
samt for naturlig avgang fra yrket. Bussbransjen har beregnet om lag det samme behovet. 
Bransjene opplever allerede en vanskelig rekrutteringssituasjon, og stadig flere av NLFs 
medlemmer melder om problemer med å fylle ledige sjåførstillinger. Dette er et generelt 
problem i hele Europa.  

 

På denne bakgrunnen mener NLF det blir helt feil bruk av samfunnets ressurser å 
skjematisk utestenge inntil 200 sjåfører, ikke som følge av dårligere helse, men som følge 
av endringer i et teoretisk krav. NLF etterlyser en dokumentasjon på at sjåførene som de 
nye kravene utelukker, har hatt en høyere ulykkesrisiko enn andre grupper av sjåfører 
som ikke blir berørt av nye helsekrav.  

 

På denne bakgrunnen ber NLF om at samferdselsministeren tar et snarlig initiativ for å 
sikre at de sjåførene som står i fare for å miste dispensasjonen 30. september 2019 skal få 
en grundig medisinsk vurdering med målsetting om at ny dispensasjon kan innvilges med 
virkning fra 1. oktober 2019, og at framtidige dispensasjonssøknader behandle med 
medisinsk vurdering på vanlig måte. Kriteriet for innvilget dispensasjon bør være uendret 
helsemessig tilstand (relevant) sammenholdt med tilstanden på forrige 
dispensasjonstidspunkt. Det bør være overkommelig for fastlegene å gjøre den 
nødvendige medisinske vurderingen i god tid før 30. september 2019.  

 

Vi ber om en snarlig tilbakemelding, og stiller gjerne til et møte for å drøfte saken. 
 
Brevet sendes kun elektronisk. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Lastebileier-Forbund 
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