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ANTALL FØRERKORT I NORGE 65+ 1980-2005 



TRAFIKKULYKKER (2010) 

Kilde: Statistisk sentralbyrå; «Statistisk årbok 2012» 

   

Danmark 

 

Finland 

 

Norge 

 

Sverige 

 

Drepte per 100 000 av 

folkemengden 

 

5 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

Skadde per 100 000 av 

folkemengden 

 

75 

 

143 

 

187 

 

249 



Kilde: OECD, 2001  

ULYKKER FORDELT PÅ ALDER OG AVSTAND 



NÅR HELSEKRAVENE IKKE ER 

OPPFYLT 

Når helsekravene ikke er oppfylt på (lang)varig 
basis, skal legen melde fra til fylkesmannen som 

ev. gir melding videre til politiet og tilrår at 
førerkortet blir inndratt.  

 

Vedkommende kan søke fylkesmannen om 
dispensasjon fra helsekravene slik at føreretten 

opprettholdes. Avslag fra fylkesmannen kan 
klages til Helsedirektoratet. 

 



LOVREGULERING 

Vegtrafikkloven  

Førerkortforskriften (hele)  

Førerkortforskriftens vedlegg 1 – Helsekrav  

Helsepersonelloven (hele)  

Helsepersonellovens § 34 – om meldeplikt – og § 15 om attester  

Forskrift til helsepersonelloven § 34 om meldeplikt  

Yrkestransportloven kap.7a om kjøreseddel  

Utrykningsforskriften  



VEGTRAFIKKLOVEN KAP IV 

§ 21. Alminnelige plikter. 

       Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han 

ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at 

han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at 

han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter. 

 

§ 24. Alminnelige regler om førerett, førerkort, føreprøve og 

kompetansebevis 

Dersom innehaver av førerkort ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, 

helse og førlighet etter femte ledd, plikter han å gi melding om det til 

fylkesmannen som må gi melding til politiet, jf. § 34. 



VEGTRAFIKKLOVEN KAP IV FORTS. 

§ 34. Tilbakekall av retten til å føre motorvogn mv. på grunn av 
særlige forhold 

       Dersom politiet har skjellig grunn til å tro at innehaver av retten til å 
føre førerkortpliktig motorvogn ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til 
syn, helse og førlighet for slik førerett, herunder at innehaveren ikke må 
misbruke alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller at 
innehaveren ikke har de kunnskaper eller den kjøreferdighet som hensynet 
til trafikksikkerheten krever, kan politimesteren eller den han gir myndighet 
pålegge innehaveren – dersom denne fortsatt ønsker å nytte sin førerett – 
innen en fastsatt frist å underkaste seg slik legeundersøkelse som finnes 
påkrevd og framstille seg til helt eller delvis ny førerprøve. Finner politiet 
det nødvendig, kan det pålegge ham å levere førerkortet til politiet inntil 
videre. 



HELSEKRAV- FØRERKORTFORSKRIFTEN VEDLEGG 1 

§ 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 

førlighet 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. 



MELDEPLIKTEN - HELSEPERSONELLOVEN 

§ 34. Opplysninger i forbindelse med førerkort og 
sertifikat 

       Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient 
med førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, 

ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal 
oppfordre pasienten til å innlevere førerkortet eller 

sertifikatet. Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å 
være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding 
til offentlige myndigheter etter nærmere regler fastsatt av 

departementet i forskrift. 
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NÅR ER HELSEKRAVENE IKKE 

OPPFYLT? 

Forskriftens helsekrav er ikke oppfylt når det foreligger en 
kognitiv svikt/demens som kan antas å svekke kjøreevnen. 

 

Forskriftens krav 

Alle klasser: Vedlegg 1 § 2 nr. 4 jf. §§ 3 og 4:  

"Det må ikke være alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental 
retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt 
dømmekraft, impulskontroll eller atferdsforstyrrelser som 

kan være farlige i trafikken." 

 



Førerkort med geografisk begrensning kan bare gis etter 

vurdering og vedtak hos vegmyndigheten. Vegdirektoratet 

holder en meget restriktiv praksis. Det må være helt konkrete 

holdepunkter for at begrensningen reduserer risikoen 

vesentlig hos den aktuelle pasient. Man bør være 

tilbakeholden med å foreslå en slik løsning. 

 

Ved kognitiv svekkelse skal det ikke gis dispensasjon for 

geografisk begrenset førerkort.  

 

 

GEOGRAFISK BEGRENSET 

FØRERKORT 



MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG ADVARSEL 

• Forventet varighet mindre enn seks måneder gir muntlig 

opplysningsplikt overfor pasienten. Noter i journalen at pasienten 

er advart. Pasienten er juridisk forpliktet til ikke å kjøre. 

 

Erfaringsmessig er det noen som kjører likevel. Dette kan 

medføre at legen også i slike tilfeller må sende skriftlig melding 

til fylkesmannen. 

 

• Skriftlig melding til pasienten og fylkesmannen (ikke politiet eller 

trafikkstasjonen) skal sendes dersom tilstanden ventes å vare 

lenger enn seks måneder. Meldeplikten går foran 

taushetsplikten 



Meldeplikten gjelder i prinsippet enhver lege som har befatning 

med pasientens aktuelle tilstand. Å sende melding skal ikke 

overlates til spesialist man eventuelt henviser til. Tilsvarende skal 

spesialist ikke overlate til fastlegen å sende melding. 

 

Ved sykehusopphold for tilstand som utløser meldeplikten, bør 

melding sendes straks grunnlaget for meldingen er klart, og den 

skal senest sendes av utskrivende lege, gjerne med kopi av 

epikrise til fylkesmannen 

HVILKEN LEGE SKAL MELDE OG 

NÅR? 



Det er pasienten, ikke legen, som kan søke om dispensasjon. 

Fylkesmannen baserer sin avgjørelse på søknad fra pasienten, 
legens opplysninger og retningslinjene. 

 

Hvis fylkesmannen gir dispensasjon, kan søkeren henvende seg til 
politiet (for tilbakelevering av inndratt førerkort) eller 
trafikkstasjonen (for utstedelse, produksjon av nytt førerkort).  

 

Hvis fylkesmannen gir avslag, stiles klagen til Helsedirektoratet, 
men sendes fylkesmannen 

SØKNAD OM DISPENSASJON - 

KLAGE 



NORSK PSYKOLOGFORENINGS FAGLIGE VEILEDER I 

FØRERKORTSAKER. REGELVERK, EVIDENS OG PRAKSIS. 

http://www.psykologforeningen.no/Fag-og-profesjon/For-

fagutoevere/Fag/Foererkortveileder 
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DAGENS SITUASJON 

Det er et fagområde som ingen «eier» 
 

Det er få studier som ser på ulykkesrisiko i trafikken med 
hensyn til sykdom  

  

Det er uenighet mellom forskere om hvilke tester som er 
valide for å vurdere om en person med kognitiv kan 

fortsette å kjøre bil på en trygg og hensiktsmessig måte  
 

Praktisk test brukes som ”gull-standard” i ulike 
forskningsstudier, men er sjelden en standardisert test 

 



FORMÅL MED STUDIEN 

Bidra til å finne en god nok standard for å kunne gi mulighet for 

at personer med hjernesvikt eller –skade skal kunne fortsette å 

kjøre bil, og for å oppdage de som er en risiko i trafikken 

 

Hva kan ergoterapeuten bidra med i en slik vurdering 

http://www.nhv.se/upload/dokument/forskning/Publikationer/MPH/2012/hilde-fleitscher-

mph-slutversion.pdf 
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FORSKNINGSSPØRSMÅL 

I hvilken grad kan to utvalgte 

nevropsykologiske tester vurdere helsekrav for 

førerkort hos personer med kognitiv svikt? 

 

Hvilke problemer viser personer med kognitiv 

svikt i den praktiske testen? 
  



DESIGN 

Delstudie 1: Helsekrav for førerkort: 

Tverrsnittsstudie 

 



STUDIEPOPULASJON OG UTVALG 

Delstudie 1: Helsekrav for førerkort: 

99 personer med Hjerneslag, demens eller MCI 

 



DATAINNSAMLING 

Delstudie 1: Helsekrav for førerkort: 

 

Testene:  
NorSDSA:  Nordic Stroke Driver Assessment 

UFOV:  Useful Field of  View 

P-Drive:  Performance Analysis of  Driving Ability  

                           = praktisk test 

 



NORSDSA 

NORDIC STROKE DRIVER SCREENING 

ASSESSMENT 

Engelsk versjon 

Norsk versjon oversatt  

av sykehuset i Kirkenes  



PUBLIKASJONER NORSDSA 

2003: The assessment of  fitness to drive after a stroke: the Nordic Stroke Driver 
Screening Assessment. 
Lundberg C, Caneman G, Samuelsson SM, Hakamies-Blomqvist L, Almakvist O 
 

2005: Kan ergoterapeuter teste den kognitive funksjonen ved førerkortvurderinger? 
Erfaringer fra Kirkenes med det nye screeningsinstrumentet . 
Wik Rushfeldt J., Samuelson S-M, Petersen M., Sagen M.:  
 

2007: Off-road and on-road driving assessments methods, what do they say? A 
clinical sample 
Helena Larsson, Torbjörn Falkmer 
 

2009: The Nordic Stroke Driver Screening Assessment as predictor for the 
outcome of  an on-road test  
Selander H, Johansson K, Lundberg C, Falkmer T.  

 

 







Rutematrise Retninger-
RUTEMATRISE - RETNINGER 





RUTEMATRISE - 

KOMPASSRETNINGER 



RUTEMATRISE - 

KOMPASSRETNINGER  



TRAFIKKSKILT - 

TRAFIKKSITUASJONER 





UFOV 

USEFUL FIELD OF VIEW 

Definisjon:  
 

Området som man kan trekke ut visuell informasjon fra i et 
kort øyeblikk uten hode eller øyebevegelser.  

 

Testen måler redusert syn, vanskeligheter med delt oppmerksomhet og / eller 
ignorere distraksjon, samt nedsatt psykomotorisk tempo. 

 

www.visualawareness.com  

 

http://www.visualawareness.com/


























P-DRIVE 

PERFORMANCE ANALYSIS OF DRIVING ABILITY 

Aktivitetsanalyse for vurdering av kjøre-evne under en praktisk kjøretest 



 

PUBLIKASJONER P-DRIVE 

Identifying Scale and Person Respons Validity of  a new Assessment of  
Driving Ability, Patomella, A-H., Caneman, G., Kottorp, A., & Tham, K. (2004). 

Scandinavian Journal of  Occupational Therapy,11, 70-77.  

 

An evaluation of  driving ability in a simulator: A good predictor of  driving 
ability after stroke? Patomella A-H, Kottorp A (2005)  

 

P-drive - an assessment of  driving performance after stroke Patomella A-H, 
Tham K., Kottorp A (2006). Journal of  Rehabilitation Medicine, 38: 273-279.  

 

Awareness of  driving disability in people with stroke tested in a simulator  
Ann-Helen Patomella a; Anders Kottorp a; Kerstin Tham a (2008) Scandinavian 

journal of  Occupational Therapy 15:3,184 — 192 



 

GJENNOMFØRELSEN 

Trafikklærers rolle: 

Gi instruksjoner og  

ansvar for sikkerheten 

 

Ergoterapeutens rolle:  

observere og vurdere kjøreevne 

 

 

Bil med dobbelt pedalsett 

 



RUTE 

Fast rute 

Ca 65 min 

Passe vanskelighetsgrad 

Varierte trafikkmiljøer og trafikksituasjoner 

Noen oppgaver innlagt: blindvei, følge skilt, rygge, parkere 

Gjennomgang av rundkjøring og blindsone ved feltskifte på forhånd 



 

SKÅRE-REGLER (P-DRIVE) 

Poeng Kvalitet på utførelsen Handlingsmåten sin innflytelse på 

kjøringen 

4 
Bra 

Kompetent 

Positiv, underlettende 

3 

Kan stilles spørsmål ved 

Tvilsom utførelse 

Usikker (stiller spørsmål) 

2 
 

Ineffektiv utførelse 

Risikotager 

1 

Tydelig nedsatt evne 

Inkompetent 

Gjentatt eller alvorlig risikotagende 

Avbrutt (avbryter helt) 



1. Styrer bilen 

2. Girer 

3. Bruker pedalene 

4. Regulerer farten – holder for lav fart 

5. Regulerer farten - for høy fart 

6. Bruker blinklys 

7. Rygger bilen 

 

MANØVRERE 



ORIENTERER 

8. Følger instruksjoner 

9. Finner frem 

10. Velger posisjon 

11. Velger avstand 

12. Planlegger 



FØLGER TRAFIKKREGLER 

13. Høyreregelen 

14. Vikeplikt 

15. Stopp-plikt 

16. Farts-regler 



HAR OPPSYN (OG AGERE) 

17. Rett frem 

18. Til venstre 

19. Til høyre 

20. I bak- og sidespeil 

21. På fare-/forbuds-skilt 

22. På påbuds-skilt 

23. På opplysningsskilt 

24. På medtrafikanter 

25. Reaksjon 

26. Holder fokus 

27. Løser problem 

 



5. REGULERER FARTEN – HOLDER FOR HØY FART 

 

Handler om å kunne regulere farten og ikke kjøre for fort, på en kompetent og sikker 
måte. Kunne holde ned farten der det trengs for eksempel pga annen trafikk eller 

regler. Kjører over sin evne og/eller tilpasser ikke sin fart i forhold til 
trafikksituasjonen. 

 

4 = Tilpasser farten til trafikkforholdene uten å bryte mot fartsregler 

3 = Tvilsom fartstilpasning i fht trafikksituasjonen f.eks. kjører litt for fort frem til et 
kryss 

2 = Risikabel fartstilpasning f.eks. senker ikke farten nok i fht  
  trafikksituasjonen f.eks. et kryss, barnehage, skole osv. 

1 = Klarer ikke å tilpasse farten. Gjennomgående for høy fart til  
  trafikksituasjonen 



• Styrer bilen 

• Girer 

• Bruker pedalene 

• Regulerer hastighet for høy 

• Følger instruksjoner 

• Velger avstand 

• Planlegger 

• Høyreregelen 

• Oppsyn  

•rett frem 

•til høyre 

•bak 

•medtrafikanter 

• Reaksjon 

• Holder fokus 

• Løser problem 



• Styrer bilen 

• Girer 

• Bruker pedalene 

• Regulerer hastighet for lav 

• Velger posisjon 

• Velger avstand 

• Planlegger 

• Hastighet 

• Oppsyn rett frem, bak, skilt, 

   medtrafikanter 

• Holder fokus 



• Styrer bilen 

• Girer 

• Bruker pedalene 

• Regulerer hastighet for høy 

• Regulerer hastighet for lav 

• Bruker blinklys 

• Følger instruksjoner 

• Finner frem 

• Velger avstand 

• Planlegger 

• Vikeplikt 

• Hastighet 

• Uppsyn rett frem, bak, til  

   høyre, medtrafikanter 

• Reaksjon 

• Holder fokus 

• Løser problemer 



• Styrer bilen 

• Girer 

• Bruker pedalene 

• Regulerer hastighet for høy 

• Regulerer hastighet for lav 

• Velger posisjon 

• Planlegger 

• Hastighet 

• Oppsyn rett frem, bak, 

   medtrafikanter 

• Holder fokus 



• Styrer bilen 

• Girer 

• Bruker pedalene 

• Regulerer hastighet for høy 

• Regulerer hastighet for lav 

• Planlegger 

• Høyreregelen 

• Hastighet 

• Oppsyn rett frem, til høyre, 

   bak, medtrafikanter 

• Reaksjon 

• Holder fokus 

• Løser problem 



• Styrer bilen 

• Girer 

• Bruker pedalene 

• Regulerer hastighet for høy 

• Bruker blinklys 

• Følger instruksjoner 

• Finner frem 

• Velger posisjon 

• Velger avstand 

• Planlegger 

• Vikeplikt 

• Oppsyn rett frem, til  

   venstre, til høyre  

   (blindsone), medtrafikanter 

• Reaksjon 

• Løser problem 



ETTER TESTEN 

Gjennomgang:  

Pasient: Innsikt 

Trafikklærer: Kvalitetssikring 

Ergoterapeut: vurdering på medisinsk grunnlag 

 

 

Hva skjer så? 

 

 



RESULTATER 

Delstudie 1: Helsekrav for førerkort: 

 



DEMOGRAFISKE DATA 



Sensitivitet:  

NorSDSA: 66 % 

UFOV:  89 % 

Spesifisitet: 

NorSDSA: 83 % 

UFOV:  42 % 

 

 

• PPV:  

NorSDSA:      96 % 

UFOV:         88 % 

• NPV: 

NorSDSA:       26 % 

UFOV:         45 % 

 

 









KONKLUSJON 

UFOV hadde signifikant korrelasjon med utfall i praktisk 
kjøretest, høy sensitivitet høy PPV. En ikke-godkjent UFOV 
indikerer at det er grunn til å fortsette med praktisk kjøretest  

 

NorSDSA hadde lav sensitivitet, men høy spesifisitet og høy 
PPV. En godkjent  NorSDSA indikerer at det er grunn til å 

fortsette med en praktisk kjøretest 
 

 
 
 



KONKLUSJON FORTS. 

Kjørehandlingene «Løser problem», «Reaksjon», 
«Til venstre» ble rangert øverst til å være de som 
hadde størst betydning for resultat på praktisk 

kjøretest  
 

Kjørehandlingene «Rygger», «Stopplikt», «På 
påbudsskilter» ble rangert nederst til å være de 

som hadde minst betydning for resultat på 
praktisk kjøretest 

 
 



Takk for oppmerksomheten 


