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Tildelingsbrev 2018 - Tillegg nr. 51 - Dispensasjon fra helsekrav for 
førerkort for personer med syn på ett øye 

Helsedirektoratet gis i oppdrag å vurdere mulighetene for å opprettholde dispensasjoner fra 
helsekrav til førerett for tunge klasser som er gitt til personer som har syn på bare ett øye.  
Det bes om at Helsedirektoratet i sin tilbakemelding til departementet vurderer hvilke 
regelverksendringer som skal til for at berørte personer skal opprettholde sin dispensasjon, 
herunder fremdriftsplan med sikte på avklaring i god tid før dispensasjonene utløper.  
 
Bakgrunnen for oppdraget er at ved innføringen av nye helsekrav i 2016, ble det lagt til grunn 
at den som skal ha førerett for tunge klasser må ha et minimum av syn på begge øyne. Dette 
er i tråd med EU direktiv for førerkort, jf. direktiv 2009/113/EF. Videre ble adgangen til å gi 
dispensasjoner fra førerkortforskriftens helsekrav betraktelig innsnevret sammenlignet med 
tidligere. For personer som hadde fått dispensasjon etter tidligere gjeldende regelverk, ble 
det satt en overgangsregel til 3 år fra ikrafttredelse av endringsforskriften. Endringsforskriften 
trådte i kraft 1. oktober 2016, og overgangsperioden varer derfor til 30. september 2019. 
Som følge av disse endringer er det avdekket at flere yrkessjåfører med syn på et øye vil 
miste førerretten når overgangsperioden er over.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet ber om at Helsedirektoratet 
vurderer hvordan dispensasjonen for de som i dag har fått dispensasjon kan videreføres. Vi 
ber om direktoratets tilbakemelding innen 10. desember 2018. 
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