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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”?



Disposisjon

• Bilkjøring og kognitiv fungering/svikt

• Lover og regler

• Kliniske vurderinger

• Henvisningsmuligheter

• Tips til videre håndtering

• Praktiske eksempler - kasuistikker



Bilkjøring og kognitiv fungering/svikt



Generelt om kjøring og kognitiv svikt 

• Kjøring er en svært kompleks oppgave, «super-I-ADL»
• Kombinasjon av «autopilot» (automatisert) og «bevisst pilot»
• God dokumentasjon for sammenheng mellom redusert kognitiv 

funksjon og høyere ulykkesforekomst i trafikken.
• Personer med demenssykdom har ca 2,5 ganger høyere 

ulykkesfrekvens sammenlignet med en jevngammel frisk 
kontrollgruppe

• Assosiasjon mellom tester av kognitiv funksjon og egnethet for kjøring
• MEN: Assosiasjon JA, men er testene gode nok som prediksjon av 

kjøredyktighet?
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Symptomer ved demens som kan vanskeliggjøre 
bilkjøring

• Rom-retningsproblemer (visuospatielle problemer)

• Nedsatt oppmerksomhetsfunksjon

• Redusert intellektuell funksjon (eks. dømmekraft, logisk tenking, 
problemløsning)

• Redusert eksekutiv funksjon

• Hukommelsesreduksjon

• Redusert sykdomsinnsikt



Demens og bilkjøring

• 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
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Lover og retningslinjer



Instanser som behandler førerkortsaker i 
Norge
• Trafikkstasjon/vegkontoret

Utsteder, fornyer og utvider førerkort

• Politiet

Tilbakekaller førerrett og behandler krav om tilbakelevering av inndratt 
førerkort

• Statsforvalter

Behandler søknader om dispensasjon fra helsekravene. Vurderer melding 
fra lege 

• Helseklage

• Behandlende/attestutstedende lege + psykolog + optiker

leverer premissene for forvaltningens vurderinger



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 gi melding til offentlig myndigheter etter nærmere regler 
fastsatt av departementet i forskrift.



Når har helsepersonell meldeplikt til 
myndighetene? Altså:

• 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. 

- Muntlig, og fortrinnsvis 
skriftlig kjøreforbud til 
pasienten. NB! Husk 
notat i journal!



Kliniske vurderinger



Helsedirektoratet – førerkortveileder –
kognitiv svikt



Som sagt…
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Hvordan bedømme på en best mulig måte?
• Hvordan skal man avgjøre når en person med en 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
- vurdering over tid
- skjønn og erfaring – gjerne andres



Vurdering mht. skikkethet
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Undersøkelse ved bilkjøringsvurdering

• Samtale med pasient og vurdering av
• Innsikt
• Tempo

• Kognitive tester for vurdering av
• Tempo
• Oppmerksomhet
• Rom-retningssans
• Synsinntrykk

• Pårørendeintervju
• Har det vært hendelser
• Er pårørende trygg med pas som sjåfør
• Atferdsendringer



Hvilke metoder benyttes i vurderingen om 
egnethet for kjøring?
Helsedirektoratets veileder:

1) Samtale, kjennskap til pasient

2) Ev. intervju av pårørende (krever samtykke fra pasient – skal 
journalføres)

3) Testing av pasientens kognitive funksjon. Ved mistanke om kognitiv 
svikt skal gjennomprøvde tester brukes. Trail A og Trail B. MMS-NR3 og 
klokketest kan brukes supplerende 

4) Spesialistvurdering (ved behov, og klasse 2 og 3)

5) Praktisk kjørevurdering, legen anmoder statsforvalteren

6) Ergoterapivurdering, P-drive, erstatter ike kjørevurdering

«Søkers kognitive funksjon vurderes av legen ut 
fra kjent sykehistorie og undersøkelsessituasjon, 
evt supplert med opplysninger fra pårørende»

Pas: Redusert innsikt
Pårørende: Underrapportering



http://www.aldringoghelse.no/ViewFile.aspx?itemID=170
1

• Subjektiv vurdering

• Ønske om å beskytte 
pasientens uavhengighet

• Manglende evne til å 
registrere tapte 
kjøreferdigheter

• Manglende ønske om å 
kjøre selv

• …..eller overnervøse 
pårørende…?



Helsedirektoratets veileder



Trail A og B

• Oppmerksomhet, tempo, eksekutiv funksjon



MMSE

• Oppmerksomhet

• Rom/retningsproblemer

• Andre ting (hukommelse, tidsorientering, 
språkfunksjon)



Klokke

• Rom/retningsfunksjon, eksekutiv funksjon



Går det å lage cut-off på tester?

• Alder

• Utdanningsnivå

• Tidligere fungering

• Nervøsitet

• Noen retningslinjer finnes, men bør ikke være absolutte.



Helsedirektoratets veileder



Hva kan predikere ferdigheter i trafikken?

• Ingen enkelttest eller kombinasjon av tester kan sikkert predikere 
hvem som vil kjøre ulykkesfritt i trafikken!

• Det er ikke alltid overensstemmelse mellom nevropsykologiske 
undersøkelser og en kjøretest.  



Om tester i vurderingen

• Husk at personer 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



Praktisk kjørevurdering - svakheter

• Ikke standardisert: STOR variasjon i vurderingene som gjøres

• (Vanligvis) ikke pasientens egen bil

• Ikke akutte situasjoner 

• Ingen muligheter til å kontrollere eksterne variabler 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



Praktisk kjørevurdering

• «Face validity», kan gi annen nyttig tilleggsinformasjon ved «stryk» 
OBS nervøsitet

• Ofte(st) nyttig i tillegg til ”kontorvurdering”, men ingen gullstandard

• Sensor skal ALDRI si til pasienten om han/hun har bestått eller ikke! 



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» 
tester (”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) 



Henvisningsmuligheter



Hvilke pasienter skal henvises spesialist?
• Ingen absolutte grenser, «tvil»?

• Der avgjørelsen er vanskelig

• Førekort klasse 2 og 3

• 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

Hvem henvise til:
«Den som er interessert»

Geriater
Alderspsykiater

Nevrolog



Tips til videre håndtering



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



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



Når kjøring ikke lenger er forsvarlig

…..og 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!



Hvordan få pasienten til å forstå?

• Ofte ikke lett

• Aksepter og informer om at de har vært (og er) «superdyktige»  -
teknisk sett

• Har dessverre fått en sykdom som gjør bilkjøring fremover risikabelt

• Vi har meldeplikt, vi bestemmer faktisk ikke 



Hva tenker «vi»?

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

• Stor gråsone gir mange falsk positive

• Nevropsykologiske tester må komme overraskende

• Viktig å oppdage personer med alvorlig hjerneorganisk sykdom som 
ikke oppfyller helsekrav for å kjøre bil. Det betyr 20% av de over 80 
år..

Nei



Triggere

• Subjektive problemer
• Pårørende er bekymret

• Fastlegen 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



Utfordringer legen vil ha:

• Snikende utvikling

• Tabubelagt

• Manglende innsikt

• Pårørende trenger sjåfør..

• Tester utføres i svært kontrollerte og strukturerte omgivelser.

• Ødeleggende for alliansen

• «Kan jeg vente til neste time med å ta opp temaet?»

• Mye «skjønn»



Oppsummering I

• Noen personer med lett grad av demens er sikre bilførere

• Ingen enkelttest eller kombinasjon av tester kan predikerer hvem som vil 
kjøre sikkert i trafikken!

• Det er ikke alltid overensstemmelse mellom nevropsykologiske 
undersøkelser og en kjøretest. 

• Bruk helsedirektoratets veileder og kontakt komparent

• Det finnes ingen absolutt sannhet!



Oppsummering II

1) Hvem skal ikke kjøre bil?

Ikke bestått Trail Making A

> 5 min på Trail Making B

MMS < 20 (NB! Stabil fase)

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.


