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Noen personer med kognitiv svikt og demens kan kjøre 

bil. Men hvem? 
 

   

    ? 

 
• Pasienter: 
 ….. med MMS over 20   -    

 eller over 24? 
 ….. med -  nesten  - perfekt 

 ”klokketest”? 
 ….. som skårer mindre enn 

 180 sek på Trail  making 
 test B? 

 ….. som klarer praktisk 
 kjørevurdering? 

 ….. som pårørende 
 ”klarerer”? 
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Når er den kognitive svikten så uttalt at det er 
uforsvarlig å kjøre? 

 

Usikker  
kjøring 

Sykdoms- 
utvikling 

Tilstrekkelig 
sikkert  

For usikkert 

 Gråsone 

1 år 
20 år 

16.11.2016 

Et vanskelig problem, fordi 

 
– Demensdiagnose er i seg selv ikke alltid grunn til å inndra førerkortet 
– Ingen absolutt grense for når kjøring er uforsvarlig           

 
– Ikke standardisert vurdering        medfører mye skjønn i vurderingen 
– Uenighet blant fagpersoner 

 
– Lite kunnskap om problemstillingen hos mange leger 
– Mange (leger) vegrer seg for å ta opp spørsmålet om kjøreferdigheter 

 
 
– Svært problematisk å håndtere for pårørende,  
   1) vanskelig å ”inndra” førerkortet og  
   2) økt transportbelastning 
   3) flere blir isolert når én mister førerkortet 

 
– Et økende problem 
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Ved hvilke tilstander er kognitiv svikt en 
del av sykdomsbilde ? 

• Demenssykdommer, AD og VaD   
 

• Traumatisk hjerneskade      
• Hjerneslag med/uten kognitiv svikt     
• Parkinsons sykdom (motoriske symptomer, kognitiv svikt,  
 medikamentbivirkninger, plutselige søvnanfall) 

 
• ALS (m/frontotemporal demens) 
• Multippel sklerose       
• Hjernesvulster (primære/sekundære) 
• Anoksiske skader (oksygenmangel, etter hjertestans) 

 
• Encefalitt- og meningittsekvele  
• Depresjoner 
• Delirium/akutt forvirring 
• Psykiatriske sykdommer (schizofreni) 
• Kognitive bivirkninger av medikamenter 
• Alkoholskader/alkohol- og medikamentmisbruk/rus 
• ”Alderssvekkelse” 

 

 

Katarakt/glaukom, maculadegenerasjon) 
Diabetes: hypo- og hyperglykemi, 
polynevropati 

 
Sykdommer som rammer 
bevegelsesapparatet (RA, artrose) 
 
Legemidler 
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Demens og bilkjøring 
 

• Er det et stort problem? 

 

• NEI: antakelig ikke sett i et ulykkesperspektiv  

 

• JA: ved vurdering i enkelttilfeller,  

  for helsepersonell og pårørende 
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Demens og bilkjøring 

 
• Waller 1967:   ”Senile oldsters” 

• Friedland 1988:  4,7 ganger flere ulykker i   
   demensgruppen 

• Carr 1990:   23% av bilførerne trengte hjelp til å  
   kle på seg eller å bade 

 

• Toukko 1995:  2,5 ganger høyere ulykkesfrekvens   

   hos pasienter med demens 

 

• Trobe 1996:   Ingen forskjell i ulykkesfrekvens 

• Johansson 1997: Alzheimer-forandringer hos ca 50% av  
   bilførere død i trafikkulykker 

16.11.2016 

Lov om helsepersonell, §34  
Opplysninger i forbindelse med førerkort  

 
• 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 *.  

 
  * til myndighetene som har utstedt førerkortet eller til politiet 

 
 
 
• Dersom pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal 

helsepersonell som nevnt gi melding til offentlig myndigheter etter 
nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift. 
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Når har helsepersonell meldeplikt til 
myndighetene? 

• Helsetilstand med 
forventet varighet > 6 mnd:  

 Skriftlig meldeplikt til 
Fylkesmannen og 

 skriftlig og muntlig melding 
til pasienten 

  

 

• Helsetilstand med 
forventet varighet < 6 mnd: 

 Ingen meldeplikt til 
myndighetene.  

 Kun muntlig advarsel til 
pasienten. NB! Husk notat i 
journal! 
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Varighet av helseattest for bilførere over 
75 år 

 
•  Fra 75 år, maks 3 års varighet 

 

•  Deretter maks 2 års varighet 

 

•  ”Stor” legeattest  NA0202 

16.11.2016 

Søknad om dispensasjon fra 
helseforskriftene 

 

• Søkes av pasienten evt av dennes fullmektig/advokat, men 

 IKKE av lege/annet helsepersonell 

• Erklæring fra lege/psykolog vedlegges 

 

• (Hensyn til sikkerhet veier tyngst, men det legges også en viss vekt på søkerens 
behov) 

 

• Avslag på søknad om dispensasjon: 

  klage til Fylkesmann som opprettholder eller omgjør sitt vedtak 

  Ved opprettholdelse sendes saken automatisk til «Helseklage» (tidligere 
 Helsedirektoratet).  
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Kognitiv svikt –Helsedirektoratets veileder 

• Helsekrav er ikke oppfylt når svekkelse av kognitiv funksjon medfører trafikksikkerhetsrisiko.  
 

• Førerkortsøkere i førerkortgruppe 2 og 3 skal ved mistanke om kognitiv svikt henvises til nevropsykologisk 
vurdering.  
 

• Bruk av legemidler og rusmidler som kan påvirke kognitive funksjoner: Mange legemidler (inklusiv 
benzodiazepiner) og rusmidler kan gi svekkelse av kognitive funksjoner både under bruk og etter at bruken er 
opphørt.  
 

• Hvordan vurdere helsekravene: 
 
• Søkers kognitive funksjon vurderes av legen ut fra kjent sykehistorie og undersøkelsessituasjonen, eventuelt 

supplert med opplysninger fra komparenter, se praktisk info. 
• Komparentopplysninger: For å kontakte komparenter kreves det informert samtykke fra pasienten. Samtykket 

journalføres. Se praktisk info. 
• Kognitive tester: Ved mistanke om kognitiv svikt skal gjennomprøvde tester brukes, se praktisk info. 
• Spesialistvurdering: Ved behov skal søker henvises til relevant spesialist for nærmere vurdering av kognitive 

funksjoner.  
• Kjørevurdering: Ved tvil om helsekravet er oppfylt, kan legen anmode fylkesmannen om kjørevurdering. I 

anmodningen bør attestutsteder be om at søker kjører en beferdet rute til et kjent mål der blant annet kjøreruten 
går ut i forkjørsvei og til venstre, rundkjøring og tunnelkjøring inngår.  

• Bruk av ergoterapeut: Ergoterapeuter har utarbeidet et program, P-drive, for vurdering av kjøreevne. Legen kan 
henvise til slik vurdering hos ergoterapeut som har gjennomgått opplæring i P-drive der slikt tilbud finnes. Slik 
vurdering erstatter ikke kjørevurdering ved regionvegkontoret. 
 

16.11.2016 

Kognitiv svikt – Helsedirektoratets 
veileder 

• Søkers kognitive funksjon: Apraksi, agnosi og neglekt er uforenlig med førerett.  
• Legen må være særlig oppmerksom på søkerens:  

 
• Rom-retningssans 
• Psykomotorisk tempo 
• Hukommelse 
• Dømmekraft 
• Evne til planlegging og eksekutiv funksjon 
• Sykdomsinnsikt 
• Økt trettbarhet 
• Panikk/stressreaksjoner 
• Impulskontroll 
• Irritabilitet/aggressivitet 
• Utagerende atferd 
• Evne til å utføre kjente handlinger korrekt (apraksi) 
• Evne til å tolke kjente sansestimuli korrekt (agnosi) 
• Oppmerksomhet mot kontralaterale sansestimuli (neglekt) 
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Kognitiv svikt – 
Helsedirektoratets veileder 

16.11.2016 

• Komparentopplysninger: Psykologforeningen har et skjema som er spesielt 
utformet til komparenters vurdering (psykologforeningen.no) av søkers 
kjøreferdigheter.  

• Kognitive tester: Ved mistanke om kognitiv svikt, skal gjennomprøvde tester 
brukes.  
 

• Mange leger har som rutine å gjennomføre kognitive tester hos alle søkere som 
har fylt 75 år.  

• TMT-NR3 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.  

• TMT-NR3 Bakgrunnsskjema (psykologforeningen.no) 
TMT-NR3 Instruksjon (psykologforeningen.no) 
TMT-NR3 Skjema (psykologforeningen.no) 
 

• MMSE-NR3 (aldringoghelse.no) og Klokketest KT-NR 3 (aldringoghelse.no) kan 
brukes alternativt. 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=midler-alkohol-rusmidler-og-10667
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=midler-alkohol-rusmidler-og-10667
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=midler-alkohol-rusmidler-og-10667
http://www.psykologforeningen.no/content/download/47258/779355/version/1/file/Kj%C3%B8referdigheter-komparentintervju+versjon+2-1.pdf
http://www.psykologforeningen.no/content/download/47258/779355/version/1/file/Kj%C3%B8referdigheter-komparentintervju+versjon+2-1.pdf
http://www.psykologforeningen.no/content/download/47255/779343/version/1/file/TMT-NR3+Bakgrunnsinformasjon.pdf
http://www.psykologforeningen.no/content/download/47255/779343/version/1/file/TMT-NR3+Bakgrunnsinformasjon.pdf
http://www.psykologforeningen.no/content/download/47255/779343/version/1/file/TMT-NR3+Bakgrunnsinformasjon.pdf
http://www.psykologforeningen.no/content/download/47256/779347/version/1/file/TMT-NR3+Instruksjon+for+administrasjon+og+ska%CC%8Aring.pdf
http://www.psykologforeningen.no/content/download/47256/779347/version/1/file/TMT-NR3+Instruksjon+for+administrasjon+og+ska%CC%8Aring.pdf
http://www.psykologforeningen.no/content/download/47256/779347/version/1/file/TMT-NR3+Instruksjon+for+administrasjon+og+ska%CC%8Aring.pdf
http://www.psykologforeningen.no/content/download/47257/779351/version/1/file/TMT-NR3+Skjemaer.pdf
http://www.psykologforeningen.no/content/download/47257/779351/version/1/file/TMT-NR3+Skjemaer.pdf
http://www.psykologforeningen.no/content/download/47257/779351/version/1/file/TMT-NR3+Skjemaer.pdf
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8723
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8723
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8723
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8722
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8722
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8722
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8722
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8722
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Trail making test A 

16.11.2016 

Trail Making test B 

Kognitiv svikt – 
Helsedirektoratets veileder 

  

 

 

 

 

  Indikerer godkjent       Tvil  Indikerer svikt 

 

TMT-A - NR 3 ⃝ ≤ 60 sek   ⃝ 61-110 sek ⃝ ≥ 111 sek 

TMT-B -NR 3  ⃝ ≤ 170 sek   ⃝ 171-300 s ⃝ ≥ 301 sek 

  

 

16.11.2016 
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Kognitiv svikt – 
Helsedirektoratets veileder 

 

 

 

• Skårene skrives inn i helseattesten under «tilleggsopplysninger».  

 

• Ved skår i kolonnen «indikerer godkjent» er det sjelden tale om kognitiv svikt av betydning for kjøreevnen dersom det ikke kommer 
fram tegn til kognitiv svikt gjennom helseundersøkelsen forøvrig. Undersøkelsen av søker og opplysninger fra komparenter kan likevel 
gjøre at en henvisning for videre utredning bør gjøres.  

 

• Ved skåring i feltet for «tvil» vil henvisning 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 nevropsykologisk testing.  

 

• Ved skår i kolonnene for «tvil» eller «indikerer svikt», kan MMSE-NR3 (aldringoghelse.no) og Klokketest KT-NR3 (aldringoghelse.no) 
være supplerende tester. 
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Kognitiv svikt – 
Helsedirektoratets veileder 

     Indikerer godkjent       Tvil  Indikerer svikt 

• MMSE-NR 3  ⃝ ≥ 26  ⃝ 19 – 25  ⃝ ≤ 18 

• Klokketest NR 3  ⃝  4-5  ⃝ 2 – 3  ⃝ 0 – 1  

  

 

• Helseattest 

• Forskriften krever at legen skal vurdere om det kan foreligge kognitiv svikt ved en rekke 
tilstander, jf. anbefalinger om nevrologiske sykdommer, søvnsykdommer, psykiske lidelser, 
midler som kan påvirke kjøreevnen og respirasjonssykdommer.  

 

• Der en kjørevurdering er gjennomført, skal resultatet foreligge før legen gjør sin endelige 
konklusjon.  

 

• Ved alder over 75 år og tegn til sviktende kognitive funksjoner, kan helseattesten sjelden gi 
anbefaling om at førerett gis lengre varighet enn ett år.  
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Hvordan bedømme på en best mulig måte? 

• Hvordan skal man avgjøre når en person med en kognitive symptomer 
/demenssykdom ikke lenger er i stand til å kjøre? 
 

 
          Tenk på problemet ! 
 
 
• Retningslinjer fra Helsedirektoratet 
 
• Ingen klar grense for når bilkjøring er klart uforsvarlig, retningslinjene legger 

også vekt på skjønn 
 

• Ta avgjørelsen basert på  
   flere undersøkelser,  
   skjønn og erfaring – gjerne andres  

 

http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8723
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8723
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8723
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8722
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8722
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8722
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8722
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?ItemID=8722
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=nevrologiske-sykdommer-16-17-10658
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=sovnsykdommer-23-24-helsekrav-10663
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=psykiske-lidelser-og-svekkelser-10666
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=midler-alkohol-rusmidler-og-10667
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen/seksjon?Tittel=respirasjonssvikt-38-helsekrav-10668
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Vurdering mht. skikkethet 

Medikamenter 

Samtale og 
somatisk us. 

VURDERING  
AV 

PASIENTEN 

Praktisk 
kjørevurdering (Simulator) 

Legeundersøkelse, 
Primær/spesialist 

Nevropsykolog Pårørende  

  

Ergotera- 
peut 

Kogntive 
tester 

16.11.2016 

Samtale med pasienten 

• Hvordan oppfører han/hun seg i løpet av samtalen?  
• Er det påfallende oppførsel? 
 Psykomotorisk treg 
 Urolig 
 Virker ukonsentrert 
 Instruksjoner må gjentas 
  

 
• Er pasienten bagatelliserende? 
 Bortforklares problemer og symptomer? 

 
• Forstår pasienten at dette kan være et problem? 
• Har pasienten oversikt over og innsikt i problemstillingen? 

 

16.11.2016 
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Trail making test A 

16.11.2016 

Trail making test A og resultat av 
praktisk kjørevurdering 
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Trail Making test B 

16.11.2016 

Trail making test B og resultat av 
praktisk kjørevurdering 

0

100

200

300

400

500

600

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

Individer

S
e
k
u

n
d

e
r

bestått

ikke bestått

16.11.2016 

Color Trails A 



21.11.2016 

11 

16.11.2016 

(Kort)tester i vurderingen 

 
• Husk at folk med lav utdannelse skårer (betydelig) dårligere 

• Eldre skårer dårligere enn yngre 

• Syn/hørsel påvirker 

• Trail A og B: husk å presisere at dette går på tid! 

• Nervøsitet 

 

• Bli kjent med noen tester 

• Bruk flere tester, ikke bare én 

Spørsmål til pårørende 

 

 

• Har det skjedd en endring i kjøreatferd? 

• Har pasienten kjørt seg vill? 

• Har pasienten vært involvert i ulykker? 

• Har pasienten forårsaket/bidratt til (nesten) ulykker? 

• Er pårørende redde for å sitte på i bilen? 

• Blir pasienten forvirret i komplekse situasjoner? 

• Trenger pasienten hjelp av ”ko-pilot”? 

• Er pasienten oppmerksom på hvordan kjøringen affiserer andre? 

16.11.2016 

16.11.2016 
http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?itemID=1701 

  Mann med AD, 68 år 
Betydelig redusert hukommelse 

Godkjent kjørevurdering 
6 mnd senere, mer tiltaksløs, klarte ikke  

å håndtere egne medisiner 
Jeg formidler stopp 

Kona gråter og er ute av seg 
… 

Pasienten: det var en befrielse! 
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Practice parameter update: Evaluation and 

managment of driving risk in dementia 
 

• Report of the Quality Standards Subcomittee of the American Academy og Neurology. 
Iverson DJ, et al. Neurology 2010; 74: 1316-24 

• Systematisk litteraturgjennomgang 
 

• Pårørendes vurdering mht marginal/usikker kjøring er sannsynligvis nyttig i å påvise usikre 
bilførere (Level B) 

• Anamnese på ulykker/bøter ((Level C) 
• Redusert kjøredistanse (Level C) 
• MMSE skåre < 24 er sannsynligvis nyttig for å påvise personer som er usikre bilførere (Level 

c) 
• Aggressiv/impulsiv kjørestil (Level C) 

• Clinical Dementia Rating scale (CDR/KDV) er brukbar for å identifisere 
pasienter som er i faresonen for usikker kjøring (Level A evidence) 
 
 

• Det er manglende data til å støtte eller avvise nytten av nevropsykologisk testing i 
vurderingen 
 
 

16.11.2016 

16.11.2016 

Vurdering av praktiske kjøreferdigheter: 

 gullstandard eller subjektiv avgjørelse?  

 
• Styrke: 

 1) ”Face validity” 

  

 2) ”Stryk” gir verdifulle 
opplysninger (obs 
nervøsitet!)  

  3)”Bestått”…… 
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Praktisk kjørevurdering (2) 

• Svakhet:  
 
• Ikke standardisert: STOR variasjon i vurderingene som gjøres 
• (Vanligvis) ikke pasientens egen bil   
• Ikke akutte situasjoner  
• Ingen muligheter til å kontrollere eksterne variable som annen 

trafikk, veitilstand, eller andre føreres oppførsel  
• For enkle/vanskelige kjøreruter? 
• Variasjon i pasientens tilstand  
• Ressurs- og kostnadskrevende   
• Ikke egnet til å vurdere tilstander som kan gi illebefinnende 
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Praktisk kjørevurdering (3) 

 
 

• Krav til: 
  Varighet  
  Kjente og ukjente områder 
  Kompliserte situasjoner 
  Bør utføres ved trafikkstasjon -  ikke av sjåførlærer 
   (ofte stor forskjell i vurderingen) 
 

 

16.11.2016 

Praktisk kjørevurdering (4)  
Konklusjon 

 
• Ofte(st) nyttig i tillegg til ”kontorvurdering”, 
   men ingen gullstandard 
 
 
• Sensor skal ALDRI si til pasienten om han/hun har bestått eller 

ikke!  
 

• Praktisk gjennomføring: 
  1) Avtale direkte med trafikkstasjon 
  2) Melding via Fylkesmannen 
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Kjørevurdering   -  er det sannheten? 

• Lincoln et al, The assessment of fitness to drive in people with dementia. Int J 
Geriatr Psychiatry 2006 

 Alle kontroller (68,5 år) ble bedømt som sikre bilførere, mens 10 av 27 pasienter 
med demens strøk 
 

• Søderstrøm ST. Prediction of driving ability after stroke and the effect of 
behind the wheel training.  Scand J Psycholol 2006 

 50% av kontrollpersonene strøk (gj,snitt 54 år, friske, rekruttert via avis) og 
50% av pasientene strøk på den praktiske kjørevurderingen  

 

• Ulleberg P, Sagberg F, TØI-rapport 2003.  

 48% av bilførerne ble bedømt til å ha ikke-akseptable kjøreferdigheter. Falsk 
positive (”strøk” på de kognitive testene, klarte praktisk kjørevurdering) kjørte i 
gjennomsnitt betydelig mer enn de andre (15 000 km per år kontra 10 000 per 
år)  
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Hvilke pasienter skal henvises 
spesialist? 

 

• Ingen absolutte grenser. 

• Konklusjon: Der avgjørelsen er vanskelig 

 

• Tidlig i forløpet av en demenssykdom 

• Mye motstand mot tap av førerkort hos pasient 

• Mye motstand mot tap av førerkort hos pårørende 

• Der hvor sykehistorie tyder på alvorlig patologi, men screeningtester avdekker 
lite. 

 

• Begrensninger: 

  Lite/intet tilbud i spesialisthelsetjenesten 

  Lang ventetid 

 

Demens og bilkjøring 

• Hvis videre bilkjøring anses forsvarlig: 

 
 Regelmessig revurdering (hver 6-12. mnd, avh. av sykdommens 

progresjonshastighet) 

 

 Oppfordre til sikker kjøring og bruk av ”co-pilot” 

 

 Oppfordre til at ektefelle gjenopptar kjøring 

 

 Forberede pasienten på at han/hun antakelig må slutte å kjøre om ikke 
så lenge 

16.11.2016 
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Når kjøring ikke lenger er forsvarlig 

• Fokuser på fare for andre 

 (”Bare vi to i bilen”/”Vi kjører bare i nærmiljøet”) 

• Informer familien – dersom de ikke ser problemet! 

• Eget ansvar (Vegtrafikkloven) 

• Bruk tid. Ta det, hvis mulig, opp i løpet av flere konsultasjoner.  

• Vurder/informer om alternative transportmuligheter 

• Skriftlig brev til Fylkesmannen med kopi (eller helst eget brev) til pasienten 

• Opplys om klagemuligheter 

• Formidle forståelse for at dette oppleves som et stort tap 

• Ikke aktuelt: 

  Gjenoppfriskningskurs 

  Installering av automatgir (må gjøres 20 år før) 

  Geografisk begrensning 

 

 

 

16.11.2016 

Når kjøring ikke lenger er 
forsvarlig 

 …..men pasienten motsetter seg: 
 

• Gjemme nøkler / ”gjemme” bil /fjerne deler i bilen 
• Brev (på et synlig sted) der avgjørelsen er forklart enkelt og konkret 
• Vis testresultatene og forklar at disse er for dårlige til å kjøre 

sammenlignet med andre 
• Gjennomfør kjørevurderingen selv om du vet at pasienten ikke vil klare 

det 
• Skaff annen identifikasjon 
• Sammenlign bil-utgifter med utgifter til drosje 
• Bruk pengene som spares på kjøring til noe hyggelig 
• Drøft alternative transportmuligheter 
• Vurder flytting til nabolag med butikk og lignende innen gåavstand 
  
• Ikke overlat problemet til familien! 

 

16.11.2016 

Screening 

• Bør alle over en viss alder screenes for redusert 
kognitiv funksjon? 

 

 

 

• Stor gråsone gir mange falsk positive 

• Nevropsykologiske tester må komme overraskende 

 

Nei 

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.andypope.info/charts/trafficlight.png&imgrefurl=http://www.andypope.info/charts/trafficlight.htm&h=340&w=284&sz=21&tbnid=kZ0i5EeBnsAJ:&tbnh=115&tbnw=96&hl=no&start=3&prev=/images?q=traffic+light&svnum=10&hl=no&lr=&sa=N
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Triggere 

• Subjektive problemer 

• Pårørende er bekymret 

 

• Lege opplever endring i kontakt: 

  noe diffus i fremstilling av symptomer 

  husker ikke legetimer 

  ikke oversikt over egen medikasjon 

  forekomst av andre sykdommer; hjerneslag, parkinson 

 

• VIKTIG: Åpne, ikke lukkede spørsmål 

• Kognitive tester og samtale med pårørende 

 

Utfordring:  

Manglende sykdoms- 

innsikt 

16.11.2016 

Oppsummering I 

 
• Det eksisterer ingen absolutt sannhet om hva som er for usikker 

bilkjøring når det gjelder personer med kognitiv reduksjon 

 

• Hva er akseptabelt?  

 

• Tester kan bare til en viss grad predikere hvem som vil kjøre sikkert i 
trafikken 

 

• Mange avdelinger/enheter har egne opplegg for vurdering av pasienter 
med kognitiv svikt mtp bilkjøring, men få (ingen?) av disse er validert. 

 

 

 

16.11.2016 

Oppsummering II 

 
• Noen personer med lett grad av demens er sikre bilførere 

 

• Bruk veiledningsheftet og kontakt komparent 
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Oppsummering III 

 
1) Hvem skal ikke kjøre bil? 
  MMS < 20 (NB! Stabil fase, pas med skolegang) 
  Ikke bestått Trail Making A, 
  > 5 min på Trail Making B 
 
2)  Hvem skal fastlegen stoppe og hvem skal henvises spesialist? 
  Vanskelighetsgrad avgjør 
 
3)  Hvilken plass har praktisk kjøretest? 
  Stor plass (”face validity”), men legen har ALLTID siste ord. 

 
  Det finnes ingen absolutt sannhet! 

 

Takk for oppmerksomheten! 
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