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Program

• Helsekrav/regelverk/retningslinjer

• Tverrfaglig førerkortvurdering innen helsevesenet
• Lege

• Psykolog

• Ergoterapeut

• Fysioterapeut

• Praktisk kjørevurdering på Sunnaas

• Søknad om bil i og utenfor helsevesenet og førerkortopplæringen



NAV og bil

• Mange personer med nevromuskulære sykdommer trenger tilpasset bil
• Vanlig personbil med tilpasninger eller klasse 2 bil (VW Caravelle, Mercedes Vito osv) 

• NAV Bilsenter – ca. 100 ansatte, ca. 30 rådgivere (Berg et al., 2017)

• Kompetanseteam spesialstyring og tilpassing (KST) 
• 2 ergoterapeuter og flere av Reodor Felgens kaliber

• Flere nye elektroniske løsninger i bil, bl.a. tilpassing av motstand og 
bevegelsesutslag på styring, gass og brems

• Potensielt kan flere brukere mestre bilkjøring nå enn før

• Helsekrav for førerkort må være vurdert før søknad om bil/tilpasninger sendes til 
NAV

• Det er ikke mulig med en praktisk kjørevurdering ved trafikkstasjon før 
førerkortopplæringen begynner



Helsekrav «oppfylt»

• Det er ikke alltid man klarer seg gjennom førerkortopplæringen selv om helsekrav 
er «oppfylt»

• Ikke alle er grundig nok vurdert mtp på helsekravene før de starter opplæringen

• Noen er ikke vurdert i det hele tatt, særlig ikke kognitivt

• Et mål med den nye Førerkortforskriften (med helsekravene, lansert i 2016) er å 
gjøre det enklere å vurdere helsekrav for førerkort før opplæringen starter



Helseattest og helsekrav

• Fastlege (eller behandlende lege) fyller ut Helseattest førerett

• Dikotom beslutning – JA eller NEI

• Det er «slutt» på at man søker fylkesmannen om dispensasjon ved 
«TVIL»

• Det er lege, psykolog og optiker som har en formell meldeplikt til 
fylkesmannen (Helsepersonellovern §34) og tar en beslutning (JA/NEI) 
vedrørende førerkort



Regelverk/helsekrav/retningslinjer

Lovverket

• Førerkortforskriftens Vedlegg 1 – Helsekrav

Veiledere

• Helsedirektorates Førerkortveileder IS-2541 

Fagforbunds veiledere

• Norsk Psykologforenings førerkortveileder

• Ergoterapiforbundets førerkortveileder

Praktisk informasjon

• NAV og Vegvesenet har mye praktisk informasjon



Førerkortvurdering i helsevesenet

• En førerkortvurdering kan spenne fra en fastleges vurdering alene til 
tverrfaglig vurdering innen spesialisthelsetjenesten
• Lege

• Ergoterapeut

• Fysioterapeut

• Psykolog/nevropsykolog

• Ofte koordineres flere undersøkelser fra ulike steder som samlet blir 
en melding til Fylkesmannen fra f.eks. fastlege



Fastlegens rolle - helseattest for førerkort

• Fastleger har en koordinerende rolle i å utforme helseattest

• Henviser til relevant spesialist ved behov for supplerende 
undersøkelser











Mest sentrale vansker som berøres av helsekravene i 
førerkorforskriften ved nevromuskulære sykdommer

• Førlighet/sensomotoriske 
• Styrke

• Koordinasjon

• Kraft

• Fatigue

• Smerter

• Spasmer

• Kognitive og personlighetsmessige funksjoner





To akser man må vurdere langs 

• Sykdommens alvorlighetsgrad

• Er sykdommen stabil eller progredierende



Tverrfaglig førerkortvurdering i helsevesenet

• Lege – medisinske helsekrav (19 kapitler i førerkortforskriften!)

• Psykolog – kognitive, psykiske og atferdsmessige helsekrav

• Ergoterapeut og fysioterapeut – fysiske forutsetninger, men også 
psykomotoriske og kognitive vurderinger

• Praktisk kjørevurdering med trafikklærer og ergoterapeut*

*Denne utprøvingen er ikke mulig med mer avansert utstyr, ikke alle sykehus har en trafikklærer med 
tilpasset bil tilgjengelig 



Legevurdering

• Alle sykdommer/symptomer som potensielt sett kan være trafikkfarlige 
skal vurderes
• Syn

• Førlighet

• Diabetes

• Epilespi

• Rus/medikamenter

• Hjerte/kar lidelser

• Psykiske lidelser

• +++



Psykolog/nevropsykolog

• Kognitiv funksjon med betydning for trafikksikkerhet
• En kognitiv screening tar ikke mer enn 30 minutter

• En full utredning kan ta 2-6 timer

• Psykisk og atferdsmessig fungering med betydning for trafikksikkerhet

• Sykdomsinnsikt, reguleringsfunksjoner og vurderingsevne



Kognitiv fungering hos personer med nevromuskulære sykdommer 











Kognisjon kan også påvirkes av...

• Tretthet

• Smerter

• Fatigue

• Spasmer

• Bivirkninger av medikamenter

• Infeksjoner og andre tilleggskomplikasjoner som kan komme og gå



Kritiske trafikkrelevante kognitive funksjoner

• Visuell oppmerksomhetskapasitet og reaksjonsevne

• Rom/retningsforståelse (visuospatiale funksjoner)

• Konsentrasjonsevne/oppmerksomhet

• Prosesseringshastighet/psykomotorisk tempo

• Mental fleksibilitet og simultankapasitet

• God impulskontroll



Cut-off for helsekrav oppylt, JA/NEI?

• Det finnes ingen spesifikke cut/off verdier verken for førlighetskrav eller kognitive 
funksjoner



Hvordan teste.....kognisjon?



Hvordan teste.....visuell oppmerksomhet

• Sunnaas Driving test of Visual Attention and Reaction Time (SDTVART)

• Useful Field Of View (UFOV)



Hvordan teste.....rom/retningsforståelse



Hvordan teste.....rom/retningsforståelse



Hvordan teste.....rom/retningsforståelse

Testene er fjernet pga copyright –
Visuelle puslepill (WAIS-IV) og 
Reys komplekse figur



Hvordan teste.....konsentrasjonsevne

Testen er fjernet pga copyright –
Tallhukommelse og Bokstav/Tall 
Sekvensiering (WAIS-IV)



Hvordan teste.....psykomotorisk tempo

Testen er fjernet pga copyright –
Trail Making Test A



Hvordan teste.....psykomotorisk tempo

Testen er fjernet pga copyright –
Koding (WAIS-IV)



Hvordan teste.....mental fleksibilitet

Testen er fjernet pga copyright –
Trail Making Test B



Hvordan teste.....impulskontroll

Testen er fjernet pga copyright –
D-KEFS CWIT 3/4



Kognitivt screeningbatteri - førerkort

• SDTVART

• Trail Making A og B

• Tallhukommelse (WISC-V og WAIS-IV)

• Korskopiering og Reys komplekse figur

Da har man screenet 1) visuell oppmerkomshetskapasitet og reaksjonsevne, 2) Psykomotorisk tempo, 
3) konsentrasjonsevne og 4) Eksekutivfunksjon/fleksibilitet



Ergoterapeut og fysioterapeut

• Ergoterapeut vurderer arm/håndfunksjon

• Fysioterapeut vurderer funksjon i bena



Ergoterapeut

• Sensomotorisk funksjon – tempo, koordinasjon, styrke, sensibilitet, 
tonus/spastisitet, grovmotorikk
• Grippit, Jebsen-Taylor ++

• Kognitive svikttegn – apraksi, neglekt, m.m. 
• Mange tester pasienter med Trail Making A+B, MMSE NR3 og Klokketest NR3

• MoCA

• Vurdering av behov for tilpasninger i bil ut fra tester/observasjoner

• Norsk Ergoterapeutforbund har laget egen førerkortveileder (revideres nå)





Fysioterapeut

• Styrke, tempo, utholdenhet, sensibilitet.

• Simultankapasitet ved bruk av armer, ben og samtale

• Bevegelighet; kontrakturer/spastisitet/ufrivillige bevegelser/medbevegelser

• Sittebalanse og forflytning inn/ut av bil

• Bevegelighet i nakke/overkropp

• Nærmere funksjonsvurdering inkludert gangfunksjon ved søknad om bil



Praktisk kjørevurdering



Praktisk kjørevurdering på Sunnaas
• Trafikklærer er ansatt i 40 % stilling

• Del av det tverrfaglige teamet

• Ergoterapeut er alltid med på den praktiske kjørevurderingen

• Sunnaas har to biler
• 1) Volvo V70 med manuelt gir 
• 2) Toyota Auris med automatgir og mulighet for å prøve ut enkelt utstyr 

(håndbetjent gass/brems, venstregass, rattkule)

• 3 standardiserte kjøreruter 
• (a) Nybegynner
• b) 1 time - standard
• c) 2 timers tur – utvidet vurdering

• Vurdering av alle bilkjøringens nivåer – 1) teknisk, 2) taktisk og 3 ) 
strategisk 



Tverrfaglig oppsummering

• Fyller eller fyller ikke helsekravene?

• Melding skal sendes til fylkesmannen om pasienten med en tydelig JA
eller NEI konklusjon

• Man skal ikke spørre hva Fylkesmannen synes – ta stilling selv

• Det finnes ingen cut-off verdier som bestemmer JA/NEI, det vil alltid 
være klinisk skjønn involvert



Etter at helsekrav er oppfylt

• Søknad om bil

• Tilpasning og utprøving av bil

• Førerkortopplæring 



Søknad om bil

• Etter at helsekrav er oppfylt og man er i behov av bil, må man søke NAV om 
dette

• Fastlege, ergoterapeut og fysioteraput utarbeider en funksjonsbeskrivelse
• Man må ha et transportbehov som ikke kan dekkes på annen måte
• Funksjonsbeskrivelsen: 

• Leddbevegelighet, muskelstyrke
• Hånd/arm-funksjon
• Smerter
• Fatigue
• Utholdenhet/gangdistanse
• Forflytningsevne
• ++



Førerkortopplæringen

• I saker som må behandles av Fylkesmannen må NAV avvente at dispensasjon foreligger før 
kjøreopplæring igangsettes

• Bestilling av bil og kjøreteknisk utstyr må avventes til dispensasjon fra Fylkesmannen er klar

• I noen saker ber Fylkesmannen om en praktisk kjøretest hos Trafikkstasjonen for å kunne 
konkludere med om søker kan få dispensasjon fra helsekravene. MEN dette gjelder med all 
sannsynlighet ikke personer som ikke har førerkort

• I særlige tilfeller vil det også være aktuelt at NAV må bidra med utprøving av om det finnes 
kjøreteknisk utstyr som søker kan mestre før Fylkesmannen kan ta en endelig avgjørelse av 
dispensasjonssøknaden. 

• I alle saker med kjøreopplæring anbefales det at trafikkskolen gir tilbakemelding til NAV etter hver 
20 kjøretime. 

• NAV må varsles av trafikkskolen så snart de ser at bruker høyst sannsynlig ikke vil kunne oppnå 
førerkort slik at saken kan revurderes. 

• Arbeids- og velferdsetaten må stoppe tildelingen av timer øyeblikkelig dersom det viser seg at 
bruker høyst sannsynlig ikke vil kunne oppnå førerkort.



Oppsummering

• Personer med nevromuskulære sykdommer vil i varierende grad ha 
behov for tverrfaglig førerkortvurdering

• Man skal alltid vurdere om de vansker som observeres kan påvirke 
trafikksikkerheten eller ikke

• Når svikttegn potensielt kan være trafikkfarlig er alltid vanskelig å 
vurdere, særlig for dem som ikke har førerkort. Ofte ser man ikke 
vanskene førerkortopplæringen har begynt og tilpasset bil er på plass



Ʊ


