
 
Praktiske opplysninger 
 
Når: Tidspunkt for førerkortvurdering avtales etter 
primærrehabilitering, eller etter søknad fra fastlege.  
 
Varighet: De fleste førerkortvurderinger tar 2-4 dager. 
Du kan enten være innlagt i avdelingen eller dagpasient. 
 
Faggrupper du møter: Lege og psykolog. Noen ganger 
også ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom. 
 
Kontaktinformasjon: 
Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian  
Avdeling for ervervet hjerneskade 
Våddanvn. 39 
7024 Trondheim  
Telefon 72 82 26 00 
Nettside: www.stolav.no/fysmedlian 
 
Innhold i førerkortvurdering er beskrevet nærmere i 
pasientforløp for Førerkortvurdering, på våre nettsider. 
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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.   
 

 

 
Førerkortvurdering innebærer 
 
Før vi foretar en vurdering må medisinske forhold 
vedrørende syn og epilepsi være avklart.  
 
Ved vår avdeling vurderes følgende:  
• andre medisinsk forhold,  
• kognitive og personlighetsmessige funksjoner  
• behov for tilpasning av bilen pga redusert motorikk  
• eventuelt kjøreadferd (praktisk kjøreprøve) 
 
Praktisk kjøreprøve er en supplerende undersøkelse,  
der du kjører med en kjørelærer fra KMS trafikkskole. 
Avdelingen bestiller kjøreprøven, men kostnaden må du 
dekke selv.  
 
Resultatet av disse undersøkelsene viser om du oppfyller 
helsekravene for førerkort.  
 
Ved kjøreforbud som har vart lengre enn 6 måneder har 
du mottatt brev fra fylkeslegen om å levere førerkortet til 
politiet. 
Hvis du oppfyller helsekravene, kan vi hjelpe deg med 
søknad om å få tilbake førerkortet. 

 
 


