
  

Førerkortvurdering 

Avdeling for ervervet hjerneskade 
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering 
St. Olavs Hospital HF 

Adresse: 

Våddanveien 39 

7024 trondheim 

Tlf: 72 82 26 00 

Web:  www.Stolav.no/fysmedlian 

Epost: post.fysmed.rehab@stolav.no 

Praktiske opplysninger: 

Når: Tidspunkt for førerkortvurdering avtales etter 

primærrehabilitering, eller etter søknad fra fastlege.  

Varighet: De fleste førerkortvurderinger tar ca 5 timer.  

Du innkalles til dagopphold eller poliklinisk konsultasjon. 

Faggrupper du møter: Lege og nevropsykolog. Noen 

ganger også ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom. 

 



 
Førerkortvurdering innebærer 

Før vi foretar en vurdering må medisinske forhold 
vedrørende syn og epilepsi være avklart.  
 
Ved vår avdeling vurderes følgende:  
• eventuelt andre medisinsk forhold  
• kognitive og personlighetsmessige funksjoner  
• behov for tilpasning av bilen pga redusert motorikk  
• eventuelt kjøreadferd (praktisk kjøreprøve) 
 
I etterkant av vår vurdering, kan vi anbefale at du 
gjennomfører kjørevurdering, der du kjører med sensor 
fra Trafikkstasjonen/ Statens vegvesen. Formålet med 
kjørevurdering er å undersøke om du kan føre kjøretøy 
på en trygg måte i ulike trafikale situasjoner. 
 
Dersom førerkortvurderingen viser at du fyller 
helsekravene vil du i mange tilfeller trenge en 
helseattest. Denne fyller du ut hos din fastlege, som har 
den totale oversikt over din helse. Denne medbringes til 
trafikkstasjonen hvor nytt førerkort utstedes. 
 
Ved kjøreforbud lengre enn 6 måneder har du mottatt 
brev fra fylkeslegen om å levere førerkortet til politiet. 
Da må helseattest bringes til politiet, som så 
videresender nødvendige opplysninger til 
trafikkstasjonen hvor nytt førerkort utstedes. 

 

 

Bakgrunn for førerkortvurdering 

Av ulike helsemessige årsaker kan man miste retten til å 
kjøre bil midlertidig eller for alltid. 
 
De fleste som har fått en hjerneskade som følge av ulykke, 
hjerneslag eller lignende, vil oppleve nedsatt funksjon. 
Hvilke områder som er rammet og hvor stor skaden er, 
avgjør når det er aktuelt å vurdere om du oppfyller 
helsekravene for å ha førerkort. 
 
Medisinsk forhold som har betydning er:  
• synsvansker 
• epilepsi 
• ulike medisiner 
• motoriske vansker  
 
Kognitive vansker kan også påvirke evnen til å kjøre bil, for 
eksempel:  
• redusert oppmerksomhet  
• vansker med å gjøre flere ting samtidig  
• nedsatt reaksjonsevne  
 
Noen kan også ha endret personlighet etter hjerneskaden; 
blitt mer impulsiv eller har redusert innsikt i egen funksjon. 
 

 

 


