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´ « I can barely hear, I can barely see, I can barely walk.
Things could have been worse though.
At least I can still drive a car…………..»

(Geriater D. Persson  «The elderly driver
-Deciding when to stop»1993) 



Hva gjør bilkjøring og eldre så vanskelig?

´Bilkjøring oppleves av mange som en selvfølge 
og en rettighet for alle voksne mennesker livet ut

´«Tar du førerkortet i fra gjennomsnittsmennesket 
tar du livsløgnen i fra det»  

Fritt etter Henrik Ibsen, Vildanden,1884

Legen må forholde seg både til individet og til 
lovverket! Relasjonen lege-pasient blir utfordret!



To hovedfokus for foredraget:

´ 1) Hva er spesielt for eldre og bilkjøring? Risikomoment?

´ 2) Hvordan håndterer vi førerkortsaker på en måte som
ivaretar både lovverket og pasientene?



Agenda

´ Kort om egen bakgrunn, erfaring og grunnlag for å mene noe om dette
´ Avgrensning av temaet ift helsekrav (fokus på vurdering av kognisjon!)
´ Aktuelle lovverk i kortversjon
´ Bilkjøring og aldring: Hva skal vi være oppmerksomme på? Risiko?
´ Anbefalt framdrift i utredning og vurdering
´ Tester og nytteverdi
´ Hva når vi er i tvil? Hvordan få hjelp?
´ Muntlig karantene og skriftlig forbud
´ Hvem er det vi vurderer/tester? Viktigheten av å vite premorbid utgangspunkt
´ Mindre «vanskelig» og mindre beslutningsvegring. Hvordan?



Avgrensning av temaet

´ Helseattest for førerrett ber legen ta stilling til 15 ulike helsekategorier, slik 
som syn, hørsel, kognisjon, nevrologiske sykdommer, epilepsi, bevissthetstap, 
hjerte-kar, førlighet, medikamenter etc .

´ Foredraget vil ha fokus på pkt 3: Foreligger det en tilstand med kognitiv 
svekkelse som kan gi økt trafikksikkerhetsrisiko?

´ Øvrige helseparametere som syn, hørsel, bevissthetstap, førlighet og 
medikamenter vil selvsagt også innvirke på kognisjonen.

´ Vurdering av kognitivt funksjonsnivå oppleves av fastlegene som det 
vanskeligste underpunktet å ta stilling til (Fastlege-us 2008), og genererer 
de «vanskelige sakene».



Eldre og bilkjøring, litt statistikk

´ Antall omkomne pr år ved alder > 65 år er redusert fra 62 til 24 fra 2000 til 
2015 (1 av 5 omkomne  >65 år))

´ 9 av 10 i aldersgruppen 65-80 år har førerkort!

´ 360.000 personer > 75 år i 2016 (viktig med gode rutiner)

´ Eldre> 75 år er (ved siden av menn 18-20 år) innblandet i flest uhell/mindre 
ulykker, mens menn > 45 år utgjør over halvparten av omkomne i 2017.

´ Dvs all gunn til å ta førerkortvurdering ved alder > 75 år på alvor!



Hvilke kognitive egenskaper med relevans 
for bilkjøring svekkes mest ved aldring ?

´ Tempo/reaksjonsevne

´ Besluttsomhet/resolutthet,(ta raske avgjørelser)

´ Delt oppmerksomhet (flere samtidige foci)

´ Vurdere komplekse/sammensatte trafikale situasjoner (oversikt)

´ Rom-oppfatning (rom-retning)



Typiske situasjoner hvor eldre er 
involvert i biluhell/ulykker
´ Kjøring inn i kryss/rundkjøringer (delt oppmerksomhet)

´ Av-svingning til venstre

´ Skifte av felt/fil

´ Krysse hovedvei fra sidevei (manglende besluttsomhet/timing)

´ Brudd på vikeplikt/stoppeplikt

´ Økt risiko for å kjøre på fotgjenger 

´ Generelt: Eldre er oftere skyldig part i mindre uhell/ulykker



Kasus 1:  Mann 78 år

´ Mann 78 år, sist fornyet førerkort 3 år siden, da uten kognitive tester

´ Vært fastlegen siste 30 år. Kone og datter også blant dine pasienter.

´ 15 år formell skolegang,  kontorfullmektig fram til alderspensjon. Bor i Oslo.

´ BT-kontroll x 2 pr år, ellers kun sporadisk kontakt, somatisk stort sett frisk

´ Ved konsultasjon: Følger med i nyhetsbildet, spiller fortsatt bridge, opptatt 
av barnebarna 

´ Hvordan vil du gjennomføre førerkortvurdering?



Kasus 2: Mann 80 år 

´ Mann 80 år, innfrir alle somatiske krav til førerkort. Fastlege i 4 år.

´ 8 år formell skole (7-årig + framhaldsskole). «Skole-lei», tidlig ut i arbeid

´ Arbeidet ved jernstøperi til 20 års alder, deretter lastebil- og truckfører

´ Enkemann i 8 år, ingen barn. Bor 13 km fra nærmeste sentrum/butikk

´ Fysisk inaktiv, ser mye TV, har ikke PC, mobil kun til å ringe + lese SMS 

´ Aldri involvert i biluhell/ulykker. 

´ Jobber sporadisk som matombringer i Frivillighetssentralen. Ingen 
bekymringsmeldinger fra andre.

´ Hvordan gjennomføre førerkortvurdering?



Kasus 3: Kvinne 79 år

´ Kvinne 79 år, mannen kronisk syk (har ikke førerkort). 3 barn. Mellomstor by.
´ 20 år formell skolegang, adjunkt videregående skole, synger i kor
´ Fastlegen hennes i 22 år. Datter er i din nære vennekrets. Styremedlem i det  

lokale Pensjonistpartiet,
´ Hypertensjon. Hyperkolesterolemi. Kostregulert diabetes. Imovane 5 mg 

vesp ved v/behov (3-4 ggr/uke) Syn/hørsel ok.
´ En sønn rapporterer bekymring rundt mors kjøreatferd (stadig småbulking 

og økende defensivt kjøremønster, men ingen alvorlige biluhell). 
´ Framstår helt adekvat i konsultasjonen, men ved to anledninger møtt opp til 

feil klokkeslett 
´ Hvordan gjennomføre førerkortvurdering?



Lovverket og forskrifter 

´ Helsepersonell-loven

´ (Vegtrafikkloven)

´ Førerkortforskrift med veileder (fra 01.10.16)



Helsepersonell-loven 

´ Helsepersonelloven § 34 (sist endret 16.06.17) pålegger lege, 
psykolog og optiker å melde til fylkesmannen dersom en pasient 
med førerkort ikke oppfyller helsekravene 



Forskrift om førerkort fra 01.10.16 

´ Forskriftene og tilhørende veileder fra Helsedirektoratet 
skisserer en anbefalt framdrift ved vurdering av 
forsvarlighet ved bilkjøring ved mulig kognitiv svikt 

´ Framdriften og rekkefølgen skal følges punktvis, men 
underveis gis mulighet til å bruke klinisk skjønn og foreta 
individuelle avveininger avhengig av situasjon og 
person som skal vurderes 

´ Man kan være enig eller uenig i forskriftene, men det er 
ikke vårt bord…..



Hvordan vurdere helsekravene?
(anbefalt framdrift i følge veilederens kapittel 5.1))

´ Søkers kognitive funksjoner vurderes av legen ut fra kjent 
sykehistorie og undersøkelsessituasjon

´ Komparentopplysninger (krever informert samtykke)
´ Kognitive tester: Ved mistanke om kognitiv svikt skal gjennomprøvde 

tester brukes
´ Spesialistvurdering: Ved behov skal søker henvises til relevant 

spesialist for nærmere vurdering av kognitive funksjoner
´ Kjørevurdering: Ved tvil om helsekrav er oppfylt kan legen be om 

praktisk kjørevurdering (be om, men ikke kreve!)



Supplerende informasjon ved tvil om 
oppfylte helsekrav 

´ Ved tvil om helsekravene er oppfylt henvises pasienten 
til en praktisk kjørevurdering. Søker henstiller da til 
Fylkesmannen (ved Fylkeslegen) om at pas henvises til 
en slik kjørevurdering.



Anbefalt framdrift i utredningen og 
vurderingen i veilederen

Det finnes ingen offisiell standard eller entydig «førerkort-
test», men testene er i sum retningsgivende og veiledende 
i tillegg til det kliniske bildet og komparentopplysninger. 
Førerkortsøkere i førerkortgruppene 2 og 3 skal ved 
mistanke om redusert kognitiv funksjon henvises til 
nevropsykologisk vurdering (jfr kap 5.1 i veileder til 
helsekrav).



Kognitive tester 1:

´ Ved mistanke om redusert kognitiv funksjon skal 
gjennomprøvde tester brukes. Mange leger har som 
rutine å gjøre kognitive tester på alle som har fylt 75 år! 



Kognitive tester 2:

´ Trail Making Test –A (TMT-A) og Trail Making Test –B (TMT-B) er best 
egnet til å avdekke sviktende kjøreevne ved nedsatt psykomotorisk 
tempo, nedsatt rom/retningssans og nedsatt eksekutiv funksjon. 
Testene skal gjennomføres i angitt rekkefølge og i samme seanse. 
Skår (tidsbruk)ved TMT-A og TMT-B vil ofte øke med alderen, men 
Helsedirektoratets veiledende krav ift trafikk-forsvarlighet endres ikke 
med alder!! 

´ NB: Forskjell på forventet økt tidsbruk ved aldring (normalområdet 
for alder ved diagnostisering av kognitiv svikt) og de krav som stilles 
ift fortsatt bilkjøring. 



Referanser for TMT-A og TMT-B-NR 3

´ TMT-A-NR 3: < 60 sek. indikerer godkjent

61-110 sek. innebærer tvil 

>110 sek. indikerer svikt  

TMT-B-NR 3: <170 sek. indikerer godkjent

171-300 sek. innebærer tvil

>300 sek. indikerer svikt



Risikoøkning knyttet til resultat på Trail A 
og B 
´ Trail A : Eldre bilførere som brukte mer enn 60 sekunder på Trail A 

hadde fire ganger høyere forekomst av trafikkulykker i løpet av 2 års 
oppfølging  

Lesikar SE et al J Am Board Fam Pract 2008

´ Trail B:
Tid på på Trail B > 180 sek ga mer enn dobbelt så høy risiko for  
framtidig ulykke  man selv var skyld i (n=2508 > 55ÅR)  

Staplin et al 2003 



Godkjent, tvil, svikt ….. 

´ Ved skåring i kolonnen «indikerer godkjent» er det sjelden tale om 
redusert kognitiv funksjon av betydning for kjøreevnen dersom det 
ikke kommer fram tegn til redusert kognitiv funksjon gjennom 
helseundersøkelsen for øvrig.

´ Ved skåring i feltet for «tvil» vil henvisning til annen relevant spesialist 
eller praktisk kjørevurdering som regel være riktig tiltak for en 
vurdering av søkers kognitive funksjon.

´ Ved skåring i kolonnen «indikerer svikt» vil helsekrav sjelden være 
oppfylt. Der samtale og komparentopplysninger likevel tyder på 
tilfredsstillende kjøreatferd hos søker, bør søker henvises til videre 
utredning av kognitiv funksjon.



Ved skår i kolonnene for «tvil» eller «indikerer svikt», 
kan MMSE-NR 3 og Klokketest-NR 3 være 
supplerende tester

MMSE-NR 3: > 26 indikerer godkjent
19-25 innebærer tvil
< 18 indikerer svikt 

Klokketest NR 3:  4-5 indikerer godkjent
2-3 innebærer tvil
0-1 indikerer svikt   



Vurdering av test-skår og individuelle 
hensyn
´ Sjekk premorbid utgangspunkt!
´ Vurder stressnivå/nervøsitet/prestasjonsangst. Skap en trygg relasjon
´ På MMSE er totalskår, subtraksjon og kopiering av figur viktigst 
´ Patologisk klokketest er alltid bekymringsfullt
´ TMT-A vektes tyngre enn TMT-B (fordi TMT-A er mindre avhengig av 

utdannelse/yrke). «Alle» skal mestre TMT-A
´ (Bruk Color Trail 1 og 2 istedenfor TMTA og B ved dysleksi/dysgrafi)



Pårørende-intervju. Nytteverdi?

´ Mange pårørende vil ha en blandet/ambivalent 
agenda

´ Pårørende-skjema må aldri undervurderes/elimineres
´ Pårørende må trygges på at de ikke er ansvarlig for 

avgjørelsen! 
´ NB: Innhenting av pårørende-opplysninger krever 

samtykke fra pasienten !



Anbefalt rekkefølge og bruk av skjema 
og tester i annenlinjetjenesten:
´ Avviker fra fastlegens praksis (og forskriftene) pga avsatt mye bedre tid og 

behov for å bygge allianse

´ MMSE-NR3
´ Klokketest NR3
´ Trail-A -NR3
´ Trail- B- NR3 (event Color Trail 1 og 2 (ved dysleksi/dysgrafi))
´ Pårørende intervju (standardisert)
´ Tolke 8 moderat vanskelige trafikkskilt (adekvat skår>5/8)

´ Eventuelt ti-ordstest og Animal Naming Test (generell kognisjon og vitalitet)



Vurdering, beslutning og konsekvenser

´ Vurderingen baseres på relevante kognitive tester, 
pårørende-opplysninger, et samlet klinisk bilde supplert 
med tilbakemelding fra eventuell praktisk kjørevurdering. 
Vurderingen bør også inneholde faktorer som ko-
morbiditet og medikamenter som påvirker kognisjonen i 
markant grad.



Vurdering av premorbid utgangspunkt

´ Skolegang, antall år og type skole

´ Skoleflinkhet ( for eksempel «middels flink», «lett for det»)

´ Dysleksi/dysgrafi/dyskalkuli. Støtteundervisning? 

´ Alfabetkompetanse (Obs Trail B)

´ Jobbkarriere (type jobb, teoretisk versus praktisk yrke)

´ Utpreget praktiker versus teoretiker som egenskap

´ Generell erfaring i å løse teoretisk betonte oppgaver 

´ Hensikt: kartlegge hvem man skal vurdere og danne basis for å begrunne 
indikasjon for praktisk kjørevurdering ved tvil/gråsone 



Vurdering kan ende i 3 alternativ:

´ 1) Udiskutabelt ja 

´ 2) Udiskutabelt nei (skriftlig melding til Fylkesmannen)

´ 3) Tvil/gråsone (praktisk kjørevurdering?)



Indikasjon for muntlig advarsel og 
håndtering av dette:

´ Dersom uavklart om pasienten har en varig redusert 
kognitiv funksjon som gjør det uforsvarlig å kjøre bil, skal 
pasienten gis et muntlig kjøreforbud i påhør av 
pårørende.



Indikasjon for muntlig advarsel og 
håndtering av dette, del 2: 
´ Dette kan være i påvente av svar på supplerende us, 

tilbakemelding fra praktisk kjørevurdering, nylig endring i 
medikamentell behandling som påvirker kognisjonen, eller ved 
svekket kognitiv funksjon av potensiell midlertidig karakter som for 
eksempelsvekket kognitiv funksjon etter hjerneslag. Midlertidig 
kjøreforbud er aktuelt for inntil 6 måneder, og det skal framgå 
varighet av midlertidig karantene i antall måneder. Det skal ved slik 
karantene framgå tydelig hvem som skal ta stilling til videre framdrift 
og konklusjon når karantene er utløpt. Det midlertidige 
kjøreforbudet skal dokumenteres i journalen, det skal lages en 
skriftlig melding til pasienten om midlertidig kjøreforbud. Saken skal 
ikke meldes til Fylkesmannen.



Indikasjon for skriftlig melding til 
Fylkesmannen og håndtering av dette 
´ Dersom man finner at pasienten har en varig redusert kognitiv funksjon som 

ikke oppfyller helsekravene fastsatt i førerkortforskriftene, skal legen gi 
skriftlig kjøreforbud til pasienten. 

´ Det skal gis skriftlig melding til Fylkesmannen om at pasienten er gitt skriftlig 
kjøreforbud og dette skal begrunnes.



Eksempel på brev ved søknad om 
praktisk kjørevurdering:
Henstilling til Fylkesmannen i Hedmark om henvisning til en praktisk      
kjørevurdering ved Trafikkstasjonen i Elverum for:
´ Lars Larsen 01.01.40 33333

´ Ovennevnte pasient har vært til en kognitiv utredning ved Hukommelses-
klinikken på Sanderud den 13.11.17. Han presterer i tvilssone på de 
førekortrelaterte tester ift Helsedirektoratets retningslinjer for forsvarlig 
bilkjøring ved en mulig kognitiv svikt……..(eventuelle test-skår)

Jeg henstiller til Fylkesmannen om at hun/han henviser pasienten til en                                  
kjørevurdering ved Trafikkstasjonen i Elverum.
Pasienten er pålagt muntlig karantene inntil svar på kjørevurdering foreligger 



Eksempel ved skriftlig melding til 
Fylkesmannen 
Melding om at pasient ikke lenger tilfredstiller de helsemessige krav til  
fortsatt bilkjøring for :

´ Lars Larsen f.01.01.40 33333

´ Ovennevnte pasient har vært til utredning ved Hukommelsesklinikken på 
Sanderud den 13.11.17. Han tilfredstiller etter min mening ikke lenger de 
helsemessige krav til bilkjøring i følge førerkortforskriftene. Pasienten har en 
kognitiv svikt og presterer svakt på førerkortrelaterte tester (eventuelt angi 
skår for MMSE, klokketest, TMT-A og B)

´ Ber om at Fylkesmannen intervenerer etter vanlig prosedyre  



Saksgang etter praktisk kjørevurdering: 

´ Den endelige vurderingen om ovennevnte kan beholde førerkort 
klasse B må gjøres av den lege som har anbefalt den praktiske 
kjørevurderingen. Statens vegvesen anmodes derfor om å sende 
kopi av tilbakemeldingen til Fylkesmannen og også til den lege som 
har anbefalt den praktiske kjørevurderingen.

´ Dersom behandlende lege konkluderer med at førerkortet kan 
beholdes er videre saksgang slik: Da førerkortet ikke er inndratt kan 
søkeren fortsette å kjøre bil uten medvirkning fra Fylkesmannen. 
Ved behov kan førerkortet senere fornyes av Statens vegvesen uten 
medvirkning fra Fylkesmannen. Ved fornyelse må søkeren 
medbringe Helseattest utfylt av fastlegen. 



«Second opinion» hos spesialist-
Indikasjon og nytteverdi
´ Årsak til henv til second opinion:

´ 1) Legen er reelt usikker på om helsekrav er oppfylt

´ 2) Manglende kunnskap og erfaring i denne type saker 

´ 3 Legen er redd for å ødelegge relasjon/allianse

´ 3) Påtrykk fra pasient/pårørende 

´ Mulighet for second opinion varierer fra et HF til et annet. Spesialisten 
ender opp som lynavleder og containerfunksjon



Hvem skriver ut Helseattest?

´ Det er fastlegen som skriver ut Helseattest for førerkort ut 
fra en samlet vurdering av helsa 

´ Spesialister gir kun tilbakemelding til fastlegen om vår 
vurdering ift vårt fagfelt ( for eksempel eventuell kognitiv 
svikt), men overlater totalvurdering til fastlegen

´ Ved alder over 75 år og tegn til sviktende kognitive 
funksjoner, kan helseattesten sjelden gi anbefaling om at 
førerrett gis lengre varighet enn ett år. 



Klage, uttalelse, anke, dispensasjon

´ Legen sender bekymringsmelding til Fylkesmannen som (vanligvis) 
sender melding til politiet om ikke oppfylte helsekrav.

´ Politiet fatter vedtak om tilbakekallelse av førerretten, jfr
vegtrafikklovens §34 annet ledd.

´ Førerkort-innhaveren har rett til å uttale seg før vedtak treffes, jfr
forvaltningsloven §16. Uttalelse kan sendes til politiet innen to uker 
etter den dag Fylkesmannen har sent melding til politiet med kopi til 
pasienten

´ Vilkårene for å få innvilget dispensasjon fra helsekrav er vesentlig 
strengere etter de nye forskriftene og kan nå kun gis unntaksvis 



Hvordan ta grep for å gjøre førerkortsaker mindre 
traumatiske og tone ned vår rolle i aktuelle situasjon?

´ Vi er som leger pålagt å gjøre en vurdering av forsvarlighet ved bilkjøring ved mistanke om 
kognitiv svikt (§15 helsekrav til førerkort)

´ Vær tydelig på at vi har en plikt til å følge lovverket ( Helsepersonell-loven og 
Vegtrafikkloven) ved tvil eller når helsemessige krav definitivt ikke er oppfylt, dvs ikke opp til 
hver enkelt lege hvilke regler som skal følges. Det handler ikke om snille eller slemme leger!

´ Bekymringsmelding sendes til Fylkesmannen, som er den instans som har besluttende 
myndighet (legen er premissleverandør, men Fylkesmannen tar den formelle avgjørelsen. 
Dvs aktivt tone ned vår rolle som besluttende myndighet ift inndragning av førerkort)

´ Forsøk å skape en prosess over litt tid (vinne terreng) ved å benytte mulighet for midlertidig 
muntlig karantene liberalt i utredningsfasen 

´ Vurdere indikasjon for snarlig retesting (nervøs, ikke-representativ prestasjon). Event sette 
opp dobbelttime), Innhente komparent-opplysninger, 

´ Bruk mye tid på å gjennomgå nytteverdi av de kognitive tester, spesielt TMT-A og B, og 
overføringsverdien til praktisk bilkjøring. Skape økt forståelse. Pårørende «med  på laget»  



Oppsummering

´ Bruk forskrifter/veiledende skår og «sunn fornuft».
´ Sjekk premorbid utgangspunkt
´ Reduser risiko for «vonde» konsultasjoner ved å lage prosess (hvis 

mulig)
´ Henvis til lovverket (Helsepersonell-loven, Vegtrafikk-loven og 

Førerkortforskriftene) ift plikt og pålagt ansvar som lege
Hvis du følger forskriftene, viser «klinisk skjønn og sunn fornuft» og gjør    
så godt du kan, så gjør du en» bra nok» jobb!! Ingen kan ta deg på 
det.
´ «You can,t please them all», noen vurderinger vil alltid bli vonde og 

vanskelige uansett……….. 



´«Man må ta parti med både 
pasienten og diagnosen»

Dr Lund i Lars Saaby Christensens siste roman; »Byens  spor» 2017


