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Søknaden gjelder:

Blankett NA-0202 bokmål - 2012. De medisinske spørsmålene er utarbeidet av Helsedirektoratet.   

For gruppe 1: Ved «ja» på ett eller flere av spørsmålene 1–3, kreves det synsattest fra offentlig godkjent optiker eller lege.  
                          Ved «ja» på ett eller flere av spørsmålene 4–13, kreves det Helseattest (NA-0202) fra lege.

For gruppe 2 og 3: Ved søknad om førerett og fornyelse i gruppe 2 og 3 kreves alltid Helseattest (NA-0202) fra lege.
Ja  Nei

D1  minibuss

D1E  tilhenger til klasse D1

D  buss

DE  tilhenger til klasse D

Kompetansebevis
 yrkessjåfør: persontransport 

 utrykning (kode 160)

 godkjenning som trafikklærer

Kjøreseddel
 persontransport mot vederlag

M 145/146 2-hjuls moped

M 147  3-/4-hjuls moped

T     traktor

S     beltemotorsykkel/snøscooter

A1    lett motorsykkel

A   motorsykkel 

B    personbil/varebil 

BE tilhenger til klasse B

C1  lett lastebil 3500–7500 kg

C1E  tilhenger til klasse C1

C  lastebil

CE  tilhenger til klasse C

Kompetansebevis 

 yrkessjåfør: godstransport

Gruppe 1 (lette kjøretøy) Gruppe 2 (tyngre kjøretøy) Gruppe 3 (buss, kjøreseddel med mer) 

Etternavn, fornavn, mellomnavn

Adresse

Postnummer, poststed

Fødselsnummer (11 siffer)

Telefonnummer

E-post

Helseattest 
Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel.
Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Egenerklæring om helse. Fylles ut av søker.

 1. Bruker du briller eller kontaktlinser?  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 2. Har du nedsatt synsstyrke på ett eller begge øyne?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 3. Har du nedsatt sidesyn på ett eller begge øyne?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4. Har du hatt anfall med nedsatt bevissthet de siste 12 månedene?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 5. Har du hatt anfall med nedsatt bevissthet de siste 10 årene? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 6. Har du hatt anfall med nedsatt bevissthet etter fylte 18 år? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 7. Har du hatt eller vært behandlet for alvorlig psykisk lidelse?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 8. Bruker du insulin og/eller andre blodsukkersenkende medisiner? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 9. Misbruker du alkohol eller andre rusmidler?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 10. Har du nedsatt førlighet i armer og/eller ben? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 11. Har du andre sykdommer som gjør, eller kan gjøre deg uskikket til å føre motorvogn?. . . . . . 

 12. Bruker du medisiner som er forskrevet av lege og som kan påvirke kjøringen din? . . . . . . . . .

 13. Har du ADHD? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

Tilleggsopplysninger: 

Førerkort første gang Fornyelse Utvidelse KompetansebevisTilbakelevering 
Innbytte av 
utenlandsk førerkort 

Mobilnummer

Sted og dato                                                          

Jeg er klar over at det er straffbart å holde tilbake eller gi uriktige opplysninger. Ved langvarig endring i helsen 
som kan påvirke kjøringen, har jeg plikt til å oppsøke lege.

Søkerens underskrift
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Helseattest. Fylles ut av lege.

Legen skal gi opplysninger om søkerens helsetilstand i forhold til de helsekrav som er satt for de forskjellige gruppene. 
(Se forskrift om førerkort m. m. Vedlegg 1 om helsekrav og veilederen IS-1437 eller www.helsedirektoratet.no.)

Legens kjennskap til søkeren:     Fastlege   Personlig kjennskap   Ukjent, søkeren har vist legitimasjon 

 
Fyller søkeren helsekravene som er satt for førerett i den/de aktuelle gruppen(e)?

Alle spørsmål må besvares. 

1. Har søkeren hatt anfall av hjernefunksjonsforstyrrelser, herunder epilepsi 
 og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak 
 a) i løpet av de siste 12 månedene? Krav for gruppe 1 (lette kjøretøy)    
 b) i løpet av de siste 10 årene? Krav for gruppe 2 (tyngre kjøretøy)    
 c) etter fylte 18 år? Krav for gruppe 3 (buss, kjøreseddel med mer)
  
 Hvis kravet for den aktuelle gruppen ikke er oppfylt, skal legen innhente attest fra spesialist i 
 nevrologi eller indremedisin ved førstegangs søknad om førerett. Ved fornyelse av førerett er 
 Helseattest (NA-0202) fra søkerens fastlege tilstrekkelig dersom det ikke har vært nye anfall 
    siden førerkortet sist ble utstedt eller fornyet. 

Felles krav for alle grupper:  
2. Har søkeren alvorlig psykisk lidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik, 
 herunder også ADHD og demens, som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller 
 adferdsforstyrrelser som kan være farlig i trafikken? Dersom «ja», spesifiser under pkt. 5  
     og/eller vedlegg spesialisterklæring ved behov.   
 
3. a) Misbruker søkeren alkohol eller andre rusmidler? 
 b) Bruker søkeren beroligende eller bedøvende midler i doser 
       som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne? 

4. Har søkeren diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre blodsukkersenkende medisiner?
 Dersom «ja», må det vedlegges tilleggsattest om helse for personer med diabetes (NA-0202b) 
 fra søkerens fastlege eller spesialist i indremedisin.
   
5. Har søkeren andre sykdomstilstander som gjør eller kan gjøre vedkommende uskikket til å 
 føre motorvogn, jf. IS-1437? Dersom «ja», angi under hvilke sykdomstilstander dette er:
  

   
6. a) Krav for alle grupper: Har søkeren tilstrekkelig førlighet for sikker manøvrering av motorvogn?    
 b) Krav for gruppe 2 og 3: 
  Har søkeren normal kraft i begge ben og armer, og naturlig grep i begge hender?
 c) For alle grupper: Hvis søkeren har nedsatt førlighet, er denne stasjonær?    
  Når førlighetsreduksjon antas å være stasjonær, avgjør regionvegkontoret  ved eventuell 
  praktisk prøve om manøvreringsevnene er betryggende, eventuelt med ekstrautstyr på kjøretøyet.  
  
7. Krav for gruppe 2 og 3: Har søkeren symptomgivende hjertesykdom, tegn på koronarsykdom, 
 koronarsykdom i sykehistorien eller vanskelig kontrollerbar blodtrykkssykdom?    

8. Krav for gruppe 3: Oppfatter søkeren talestemme på 4 meters avstand? 

Ja     Nei

Etternavn, fornavn, mellomnavn                       

Legekontor og dato                               

Blankett NA-0202 bokmål - 2012. De medisinske spørsmålene er utarbeidet av Helsedirektoratet.   

Fødselsnummer (11 siffer) 

Legens underskrift og stempel
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Denne siden har samme funksjon som blankett NA-0202 Optikerattest. Legen eller optikeren skal angi søkerens synsstyrke 
og synfelt i forhold til de helsekrav som er satt for de forskjellige gruppene. (Se forskrift om førerkort m.m. Vedlegg 1 om 
helsekrav og veilederen IS-1437 eller www.helsedirektoratet.no.) 

Synskrav for de forskjellige gruppene: 

9 Synsstyrke (Visus)      
    Høyre øye Venstre øye Begge øyne

 Uten korreksjon            

 Med korreksjon 

  Høyre øye Venstre øye

 Korreksjonens styrke            

 Krav gruppe 1 (lette kjøretøy):        

 a) Fyller søkeren minimumskravet  på 0,5, eventuelt med korreksjon, når begge øynene undersøkes samtidig?    

 b) Må søkeren bruke optisk korreksjon under kjøring for å oppfylle synskravet?   
                                                       
 Krav gruppe 2 og 3 (tyngre kjøretøy, buss, kjøreseddel med mer):

 c) Fyller søkeren minimumskravet på 0,8 på det ene øyet og minimum 0,1 på det andre, 
   eventuelt med optisk korreksjon?           

 d) Må søkeren bruke optisk korreksjon under kjøring for å oppfylle synskravet 
   (kontaktlinser som tolereres godt eller briller ikke sterkere enn pluss 8 dioptrier)?                                                          

10 Synsfelt (Gjelder samlet synsfelt med Donders’ metode når begge øynene er i bruk. Ved tvil kreves perimetri.)
 Krav gruppe 1 (lette kjøretøy):  

 a) Er synsfeltet minst 120 grader vidt i horisontalplanet, og minst 50 grader til hver side?

 b) Er synsfeltet i vertikalplanet intakt minst 20 grader opp og ned?

 c) Er det sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 20 grader?

 Krav gruppe 2 og 3 (tyngre kjøretøy, buss, kjøreseddel med mer):  

 d) Er synsfeltet minst 160 grader vidt i horisontalplanet, og minst 70 grader til hver side?

 e) Er synsfeltet i vertikalplanet intakt minst 30 grader opp og ned?

 f) Er det sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 30 grader?

 g) Har søkeren dobbeltsyn?                                               

 Krav alle grupper: 

 h) Har søkeren hatt plutselig tap eller betydelig reduksjon av synet på ett øye i løpet av de siste 6 månedene?                    

Ved synsfeltutfall, beskriv nærmere: 

Ja         Nei

Legekontor / optiker og dato                            

Etternavn, fornavn, mellomnavn         

Blankett NA-0202 bokmål - 2012. De medisinske spørsmålene er utarbeidet av Helsedirektoratet.   

Denne faglige vurderingen er basert på personlig gjennomført undersøkelse. Jeg er kjent med mitt 
ansvar som følger med denne vurderingen og utstedelsen av attesten, samt min plikt til å gi melding til 
Fylkesmannen hvis synskravene ikke lenger er oppfylt med optisk korreksjon for førerett i den/de aktuelle 
førerkortklassen(e).

Fødselsnummer (11 siffer) 

Legens / optikerens underskrift og stempel
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Jeg vurderer det som forsvarlig at førerett i klasse(ne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . blir utstedt i . . . år under forutsetning av at søkeren forplikter seg til:

 å  følge de råd, de kontroller og den medikasjon som behandlende lege mener er nødvendig

 å  måle blodsukkeret to ganger daglig i forbindelse med kjøring samt å alltid ha med seg sukker

 å  avbryte kjøring og kontakte lege dersom sykdommen forverres eller det oppstår nye anfall

 totalt avhold fra alkohol og andre rusmidler

 annet (beskriv nærmere):

Konklusjon: Mitt kjennskap til søkeren og gjennomført undersøkelse tilsier:

Søkeren tilfredsstiller helsekravene for:   Ja          Nei    Ikke vurdert  Jeg vurderer det som forsvarlig at førerett gis: 

Gruppe 1 (lette kjøretøy)             med vanlig gyldighetstid eller  i ……..år

Gruppe 2 (tyngre kjøretøy)  med vanlig gyldighetstid (5 år) eller i ……..år

Gruppe 3 (buss, kjøreseddel med mer) med vanlig gyldighetstid (5 år) eller i …….. år

Benytt plassen under for å oppgi årsak dersom søkeren ikke tilfredsstiller helsekravene eller for utfyllende medisinske opplysninger ved behov:

Følgende spesialisterklæringer inngår i vurderingen av søkerens helse og må følge med i den videre saksgangen:

Legens konklusjon 

Min faglige vurdering er basert på førerkortforskriftens helsekrav og       personlig gjennomført undersøkelse og eventuelt       epikrise fra spesialist.

Det vises til helsepersonellovens § 4 om forsvarlighet, § 15 om objektivitet og habilitet ved attestutstedelse og § 34 om meldeplikt hvis helsekrav 
ikke lenger er oppfylt (utdypet i meldeforskriften), samt førerkortforskriftens helsekrav for førerett i de forskjellige gruppene. 
(Se www.lovdata.no, www.helsedirektoratet.no eller veilederen IS-1437.) 

Fylles kun ut ved tilrådning til Fylkesmannen om at førerett blir gitt selv om helsekravene ikke er oppfylt.
Ved en eventuell fornyelse må ny søknad være hos Fylkesmannen innen 6 uker før førerettens utløp.

Søkeren tilfredsstiller ikke helsekravene for gruppe(ne) . . . . . . . . . . ., men jeg finner det likevel trafikkmessig forsvarlig at vedkommende får 
førerett for (kryss av i riktig(e) førerkortklasse(r) og stryk over de resterende):

Gruppe 1 (lette kjøretøy) Gruppe 2 (tyngre kjøretøy) Gruppe 3 (buss, kjøreseddel med mer)

D1  minibuss

D1E  tilhenger til minibuss

D  buss

DE  tilhenger til buss

Kompetansebevis
 yrkessjåfør: persontransport

 utrykning (kode 160)

 godkjenning som trafikklærer

Kjøreseddel
 persontransport mot vederlag

M  145/146  2-hjuls moped

M 147  3-/4- hjuls moped

T     traktor

S     beltemotorsykkel/  

 snøscooter 

A1    lett motorsykkel 

A   motorsykkel 

B    personbil/varebil 

BE tilhenger til klasse B

C1  lett lastebil

C1E  tilhenger til klasse C1

C  lastebil

CE  tilhenger til klasse C

Kompetansebevis 

 yrkessjåfør: godstransport

Etternavn, fornavn, mellomnavn      

Blankett NA-0202 bokmål - 2012. De medisinske spørsmålene er utarbeidet av Helsedirektoratet.   

Dra en strek diagonalt over feltet nedenfor dersom det ikke blir benyttet

Fødselsnummer (11 siffer) 

Legekontor og dato                           

Jeg er kjent med mitt ansvar ved utstedelse av Helseattest (NA-0202), samt min plikt til å gi melding til Fylkesmannen 
hvis jeg blir kjent med at helsekravene ikke lenger er oppfylt for førerett i den/de aktuelle førerkortklassen(e).

Legens underskrift og stempel



Blankett NA-0202 bokmål - 2012. De medisinske spørsmålene er utarbeidet av Helsedirektoratet.   

Vedlegg 1 - Helsekrav fra forskrift om førerkort m. m.

§ 1. Generelle bestemmelser om helse.  
Ingen må føre motorvogn når vedkommende på grunn av sykdom, annen påvist 
eller sannsynlig helsesvekkelse eller bruk av medikamenter ikke er i stand til å 
kjøre på trygg måte. 

Når innehaver av førerkort som følge av langvarig svekkelse av helse eller førlig-
het er i tvil om fortsatt kjøring kan skje på trygg måte, plikter vedkommende å 
oppsøke lege for undersøkelse. 

Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi 
melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell § 34, jf. § 76, jf. forskrift 
fastsatt i medhold av tidligere legelov § 48. Førerkortinnehaveren skal innlevere 
førerkortet til politiet. Dersom melding ikke kreves, er kjøring likevel ikke tillatt, så 
lenge tilstanden varer. 

§ 2. Krav til helse og førlighet – klassene A, A1, B, B1, BE, M, S og T 
For førerkort i klassene A, A1, B, B1, BE, M, S og T gjelder følgende krav til føre-
rens helse: 
1. Synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes samtidig. Dersom 
 optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå denne synsstyrken, plikter føreren 
 å bruke slik korreksjon under kjøring. Ved plutselig tap eller betydelig reduk-
 sjon av syn på ett øye, må det gå minst 6 måneder fra synstapet inntrådte 
 til førerkort kan utstedes eller motorvogn føres. Tilsvarende gjelder funksjonell
 enøydhet på grunn av manglende samsyn. 
2. Synsfeltet må være minst 120 grader vidt i horisontalplanet og minst 50 
 grader til hver side. I vertikalplanet skal synsfeltet være intakt minst 20 grader 
 opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 20 
 grader. 
3. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og 
 bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet i 
 løpet av de siste 12 måneder. 
4. Det må ikke være alvorlig psykisk lidelse, vesentlig mental retardasjon eller 
 personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller 
 adferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken. 
5. Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av 
 beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller 
 kjøreevne. 
6. Det må ikke være andre sykdomstilstander som gjør eller kan gjøre føreren 
 uskikket til å føre motorvogn. 
7. Førlighetskrav: 
 a) Førligheten må være tilstrekkelig for sikker manøvrering av motorvognen. 
 b) Når førlighetsreduksjon antas å være stasjonær, avgjør regionvegkontoret 
  ved eventuell praktisk prøve om manøvreringsevnen er betryggende, 
  eventuelt med ekstrautstyr på kjøretøyet. 

§ 3. Tilleggskrav for klassene C, CE, C1 og C1E      
For førerkort i klassene C, CE, C1 og C1E gjelder, foruten de krav som er nevnt i § 
2, også følgende tilleggskrav: 
1. Synsstyrken må være minst 0,8 på det ene øyet og 0,1 på det andre øyet. 
 Optisk korreksjon, unntatt kontaktlinser, må ikke overstige pluss 8 dioptrier. 
2. Synsfeltet må være minst 160 grader vidt i horisontalplanet og minst 70 
 grader til hver side. I vertikalplanet må synsfeltet være intakt minst 30 grader 
 opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 30 
 grader. 
3. Det må ikke være dobbeltsyn. 
4. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og 
 bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet, 
 og medikamentell forebyggelse av anfall ikke ha vært i bruk eller ansett 
 nødvendig, de siste 10 årene. 
5. Ved diabetes som behandles med insulin eller andre blodsukkersenkende 
 medikamenter, må 
 a) det ikke ha vært alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) de siste 12 måneder 
 b) føreren være fullt oppmerksom på utviklingen av hypoglykemi 
 c) føreren regelmessig kontrollere blodsukkeret minst 2 ganger daglig i 
  forbindelse med kjøring 
 d) føreren kunne redegjøre for farene ved hypoglykemi 
 e) det ikke være tegn på alvorlige komplikasjoner til sykdommen. 
 Førerkortet kan ikke gis lenger gyldighetstid enn 3 år.  

6. Det må ikke være symptomgivende hjertesykdom, tegn på koronarsykdom,
 koronarsykdom i sykehistorien eller vanskelig kontrollerbar blodtrykkssykdom. 
7. Med hensyn til førlighet kreves det normal kraft og koordinasjon i begge ben 
 og armer, og naturlig grep i begge hender. 

§ 4. Tilleggskrav for klassene D, DE, D1 og D1E      
For førerkort i klassene D, DE, D1 og D1E gjelder, foruten de krav som er nevnt i § 
2 og § 3, også følgende tilleggskrav: 
1. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og 
 bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet 
 etter fylte 18 år. 
2. Talestemme må oppfattes på 4 meters avstand. 
3. Det må ikke være diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre 
 blodsukkersenkende medikamenter. 

§ 5. Egenerklæring om helse – helseattest 
For førerkort første gang i klassene A, A1, B, B1, BE, M, S og T kreves, med de 
unntak som er gitt i det følgende, kun egenerklæring om helse på fastsatt skjema, 
med mindre Regionvegkontoret eller politiet mener helseattest er nødvendig. Når 
helseattest ikke kreves, skal det ved førerprøven fremlegges eller gjennomføres en 
synstest, se forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve 
m.m. § 29-2. 
      
Ved fornyelse av førerkort som nevnt kreves ikke egenerklæring. Likevel kreves 
det ved fornyelse av førerkort med begrensninger etter § 4-3 alltid helseattest. 
For person under 70 år som bruker synskorrigering under kjøring eller er pålagt i 
førerkortet å bruke synskorrigering, kan helseattest begrenses til synsfunksjonen, 
dersom ikke fullstendig helseattest kreves av andre grunner. Gjelder behovet for 
helseattest kun brytningsfeil i øyet, godtas attest på fastsatt skjema fra offentlig 
godkjent optiker. 
       
Ved utvidelse av førerkort som nevnt kreves helseattest i de tilfeller som er nevnt i 
annet ledd. Helseattest kreves også ved utvidelse til klasser som nevnt i fjerde ledd. 
       
For førerkort i klassene C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E kreves ved første gangs 
utstedelse, fornyelse og utvidelse helseattest på fastsatt skjema (blankett nr. NA-
0202). Den del av helseattesten som gjelder syn, kan erstattes av attest fra offent-
lig godkjent optiker dersom eventuell synsnedsettelse skyldes brytningsfeil i øyet. 

For alle førerkortklasser gjelder dessuten: 
1. Ved diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika 
 kreves tilleggsattest på fastsatt skjema (blankett nr. NA-0202b). Denne skal 
 være utfylt av vedkommendes faste lege eller av spesialist i indremedisin. 
2. Den som har hatt anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser 
 (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må 
 fremlegge attest fra spesialist i nevrologi eller indremedisin. Ved fornyelse av 
 førerkort er attest fra søkerens faste lege tilstrekkelig, dersom det ikke har 
 vært anfall siden førerkortet ble utstedt eller fornyet. 
3. Hvis synsfeltet ikke er normalt, eller hvis det er grunn til å mistenke øye-
 sykdom (utover brytningsfeil), kreves attest fra spesialist i øyesykdommer. 
4. Det kan også i andre tilfeller kreves attest fra spesialist. 

Attest må ved innlevering av søknad om førerkort ikke være eldre enn 6 måneder. 
Attester gis 3 års administrativ gyldighet fra utstedelsesdato, med mindre attesten 
selv har en kortere gyldighetsperiode. Dersom det er grunn til å anta at helsetil-
standen er endret, kan ny attest kreves etter kortere tid. 

§ 6. Dispensasjoner og utfyllende bestemmelser 
Fylkesmannen på søkerens hjemsted kan i særlige tilfelle dispensere fra bestem-
melsene i § 2, § 3 og § 4. Når det gjelder bestemmelsene om førlighet i § 2 nr. 7 
og § 3 nr. 7, gjelder fylkesmannens dispensasjonsadgang bare hvor førlighetsre-
duksjonen ikke er stasjonær. 
      
Regionvegkontoret kan gi dispensasjon fra bestemmelsene om førlighet i § 2 nr. 7 
og § 3 nr. 7, dersom førlighetsreduksjonen er stasjonær. 
     
Helsedirektoratet kan gi nærmere regler om legeundersøkelse av dem som skal ha 
helseattest for førerkort eller kompetansebevis m.m. etter vegtrafikklovgivningen, 
og kan fastsette nærmere retningslinjer for fylkesmennenes behandling av slike 
saker. 



Blankett NA-0202 bokmål - 2012. De medisinske spørsmålene er utarbeidet av Helsedirektoratet.   

Helsekrav for ulike førerkortgrupper
Tabellen gir en oversikt over helsekravene for de ulike førerkortgruppene i forhold til spørsmålene på Helseattest (NA-0202). 
Utfyllende informasjon om helsekravene  for de ulike førerkortgruppene finnes i forskrift om førerkort m.m.  

Vedlegg 1 - Helsekrav og i IS-1437 Veileder.

  X   = Helsekravene for førerkortgruppen er ikke oppfylt. En eventuell søknad om dispensasjon fra helsekravene må rettes til Fylkesmannen.

 (X)  = Legen vurderer om helsekrav for førerkortgruppen er oppfylt, eventuelt om det er behov for tilleggsattest fra spesialist. 

  = Spørsmålet gjelder ikke da det er andre helsekrav for denne gruppen.

Spørsmål: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Kommentar

1a.  X X X Ved «ja»; tilleggsattest fra spesialist i indremedisin eller nevrologi skal fremlegges.

1b.         X X Ved «ja»; tilleggsattest fra spesialist i indremedisin eller nevrologi skal fremlegges.

1c.        X Ved «ja»; tilleggsattest fra spesialist i indremedisin eller nevrologi skal fremlegges.

2. (X) (X) (X)
Ved «ja»; tilleggsattest fra behandlende lege/psykolog og/eller spesialist i psykiatri bør 

fremlegges.

3a. X X X Ved «ja»; helsekrav er ikke oppfylt.

3b. X  X X Ved «ja»; helsekrav er ikke oppfylt.

4. 
                   

         
(X) X

Ved «ja»; tilleggsattest for personer med diabetes (blankett nr. NA-0202b) fra behandlende 

lege eller spesialist i indremedisin skal fremlegges.

5. X X X Ved «ja»; helsekrav er ikke oppfylt. Aktuelle tilleggsattester må fremlegges.

6a. X X X Ved «nei»; helsekrav er ikke oppfylt.

6b.          X X Ved «nei»; helsekrav er ikke oppfylt.

6c. X X X Ved «nei»; søknad om dispensasjon fra helsekravene må rettes til Fylkesmannen. 

7.   X X Ved «ja»; tilleggsattest fra spesialist i indremedisin skal fremlegges. 

8.                 X Ved «nei»; helsekrav er ikke oppfylt. 

9a. X             Ved «nei»; helsekrav er ikke oppfylt.

9b.            Ved «ja»; søkeren må bruke optisk korreksjon under kjøring. 

9c.         X X Ved «nei»; helsekrav er ikke oppfylt.

9d. Ved «ja»; søkeren må bruke optisk korreksjon under kjøring. 

10a. X               Ved «nei»; helsekrav er ikke oppfylt. Øyelegeattest med synsfeltdiagrammer skal fremlegges.

10b. X             Ved «nei»; helsekrav er ikke oppfylt. Øyelegeattest med synsfeltdiagrammer skal fremlegges.

10c. X             Ved «ja»; helsekrav er ikke oppfylt. Øyelegeattest med synsfeltdiagrammer skal fremlegges.

10d.        X X Ved «nei»; helsekrav er ikke oppfylt. Øyelegeattest med synsfeltdiagrammer skal fremlegges.

10e.        X X Ved «nei»; helsekrav er ikke oppfylt. Øyelegeattest med synsfeltdiagrammer skal fremlegges.

10f.        X X Ved «ja»; helsekrav er ikke oppfylt. Øyelegeattest med synsfeltdiagrammer skal fremlegges.

10g.        X X Ved «ja»; helsekrav er ikke oppfylt.  

10h. X X X
Ved «ja»; helsekrav er ikke oppfylt. (Kjøreforbud i 6 måneder. Etter perioden med 

kjøreforbud kreves en vurdering av synet før førerkort kan utstedes eller motorvogn føres.)
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