
Problemet 1

Transportstyrelsen kommer inte 
längre att väga in godkänd 

körning i VTI:s simulator när 
myndigheten bedömer 

körförmågan hos personer som 
fått sitt körkort återkallat på 

grund av synfältsbortfall. 

Det finns heller ingen juridisk 
möjlighet att genomföra 

testning på vanlig väg enligt 
Transportstyrelsen.

1a



Problemet 2

Vi förstår inte vad
Transportstyrelsen menar när
de säger att resultatet från
simulatorn inte har tillräckligt
hög validitet. Ca 65 % av de 
som testats med 
synfältsnedsättningar har 
godkänts.

Vi förstår det inte. Efter 2 år 
och 8 månader har 1 av de ca 
250 som fått tillbaka körkortet 
hamnat i en olycka. Efter 24 
månader bör en individ hamna 
i en olycka utifrån en statistisk 
beräkning
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Transportstyrelsen bortser från

Ögonläkarens situation 
– de medicinska
instrumentens validitet
(och reliabilitet), de 
mäter inte körförmåga

Forskningsläget – vad
vi vet om denna grupp
idag och deras
körförmåga

Individens rättigheter –
som uttrycks av 
intresseorganisationer
och forskning

Trafiksäkerhetseffekter
– trafiksäkerheten
skulle öka om en bättre
process skapades

Folkhälsan – människor
undviker ögonsjukvård
idag eftersom körkortet
kan dras in av ett
synfältstest
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CTD - Chans Till Dispens
Ett tvåårigt projekt för test och träning av förmåga att köra bil vid

synfältsbortfall

Evaluation of visual search training VISIOcoach
- final results -
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Projektägare Synskadades Riksförbund i Kalmar län.

Ett projekt finansierat av 
Arvsfonden med 3 mkr.

Intresseorganisationer
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reached 
search time 

at end of 
level 3,  
ranked

Search times below this line 
will be considered „normal“
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Vad vet vi dag?

• Entydigt: Det finns individer med synfältsbortfall som kör sämre- viktigt att testa körförmågan 

• Entydigt: Det finns en stor andel som kan köra säkert- åtminstone ca 50 % generellt i litteraturen

• Entydigt: Vi ska inte ducka för att det kan vara ett problem- därför krävs träning och testning av   

FÖRMÅGA
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Sammanfattning

1. Trafiksäkerheten skulle öka - fler skulle testas om 
ögonläkaren kunde remittera

2. Vi skulle få en “rättssäker” 
process

- vi vet att processen inte är 
rimlig utifrån befintlig  

vetenskaplig kunskap

3. En process där körkortet 
utreds (inte dras in) under en 
kortare tid, är vad som 
behövs

- på väg eller i simulator spelar 
ingen roll
- styrkor och svagheter med 
bägge alternativ

4. Ett regeringsuppdrag för att 
utveckla körförmågetest

- uppdraget inskickat tidigare
- gäller även andra 
funktionsvariationer
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Körkortslagen är tydlig och bra: Inga 
förändringar.

Föreskriften måste ändras: 
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Syab Trafikcenter I 
Kalmar

• I CTD-projektet tränar vi 
ögonrörelser, körförmåga på 
inhägnat område och i 
simulator.
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Vi vet nu att metoderna gett intressanta resultat. 

• Vi testar kontinuerligt utifrån  
vad som krävs på väg med 
mycket erfarna trafik-
pedagoger med behörighet 
som förarprövare 
• och genomförare av kör-
bedömningar på sjukhuset i 
Kalmar för patienter med 
nedsatt kognitiv förmåga. 
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Det finns nya metoder för att 
kompensera synfältsbortfall vid stroke 

1. Ögonrörelseträning under 6-8 veckor visar 
avsökningsförmåga

2. Våra metoder att träna och bedöma bilkörning, samt även 
utvärderingen av simulatortesterna vid VTI visar att man 
klarar av praktisk bilkörning trots att man inte uppfyller 
synkraven. 
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Resultat

• Det finns en relativt god 
överenstämmelse mellan bedömningar 
av simulatorprestationer mellan å ena 
sidan förarprövare och å andra sidan 
trafikforskare för de som är godkända 
och de som är underkända. 

• 14 deltagare fick ett godkänt resultat vid 
både simulator och körprov

• 5 deltagare fick underkänt
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Alltså har fler än 75 % fått 
sina körkort indragna trots 
att det finns starka 
indikationer på att de borde 
ha sitt körkort kvar.

Den här möjligheten till 
förarprov av kvalificerade 
förarprövare finns alltså inte 
i Sverige trots att det 
beskrivs i EU-direktivet. 
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Storlek på synfält
• 120x40 grader

Mätmetoder
• Humphrey + Esterman
• Tillförlitliga?
• Relevans?

Gränsvärden
• 10 dB, 20 dB
• Baserat på vad?

EU-direktiv

Transportstyrelsen
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Med fixerad blick rakt fram måste du samtidigt klara att se hela det perifera 
(gulmarkerade) området.

Fixerad blick

rakt fram
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Presenterat resultat från Humphrey synfältsundersökning
(Bilden visar vänster öga, höger öga är snarlikt)

Synfältsdefekt som inte påverkar trafiksäkerheten
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Undersökningen är tidseffektiv och bygger enbart på små stickprov.
5 punkter av 32 uppfyller inte kraven. Körkortet återkallas.

Synfältsdefekt som inte påverkar trafiksäkerheten
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Synfältsdefekten visar sig i praktiken inte påverkar trafiksäkerheten. 
Resultatet i körsimulatorn blir godkänt. Körkortet åter. 

Exemplet är autentiskt.

Synfältsdefekt som inte påverkar trafiksäkerheten
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Vilken process 
behövs
-
sammanfattning

• Test av synfältsbortfall – för att identifiera 
om individen tillhör en riskgrupp

• Utredning av det individuella fallet –
trafikmedicinska enheter med synkompetens

• Eventuell träning vid behov – kan se olika ut 
för olika individer

• Testning av körförmågan – kan ske på olika 
sätt

• Slutlig bedömning och besked till den 
enskilde – som kan skickas till 
Transportstyrelsen vid behov av ansvarigt 
läkare
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Problemet

Transportstyrelsen kommer inte 
längre att väga in godkänd 

körning i VTI:s simulator när 
myndigheten bedömer 

körförmågan hos personer som 
fått sitt körkort återkallat på 

grund av synfältsbortfall. 

Det finns heller ingen juridisk 
möjlighet att genomföra 

testning på vanlig väg enligt 
Transportstyrelsen.

26



Uppdraget till utredaren

• För att skapa en förändring krävs således 
ett uppdrag som belyser hur detta ska 
genomföras på ett lämpligt sätt i en 
särskild statlig utredning. 

• Olika kompetenser bör nyttjas för att 
lösa denna uppgift.
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Körkortslagen: inga förändringar.

Transportstyrelsens föreskrift TSFS 
2010:125

Förändring krävs så att även Sverige 
ger ögonläkarna möjlighet att låta 
medborgare med synfältsbortfall få träna 
och uppvisa trafiksäker körning

- Något som i dag tillåts och tillämpas för 
medborgare med kognitiva nedsättningar t ex 
efter stroke eller demens
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EU direktivet 2006/126/EC:

”Antal punkter som missas kan hjälpa till för en första 
utvärdering av synfältet.

Vi noterar dock att expertbedömning av synfält 
fortfarande är mycket viktigt eftersom bra bedömning 
av synfält inte kan utföras av en automatiserad rutin”

Genom att följa direktivet ger vi medborgarna den 
chans de har rätt till
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Ideella 
insatser och 
drivkrafter

• Vi fyra i Projektgruppen för CTD har i uppdrag åt 
patientföreningarna och med stöd av allmänna arvsfonden och 
mycket stort ideellt arbete med detta problem sedan 2014.

• Vi drivs av ett rättspatos för att ge rättvisa åt alla de människor 
i vårt land som på felaktiga grunder får sina körkort 
återkallade.

• Vi vill ge människor en chans att visa om de kan köra bil säkert
• För att detta ska bli den verklighet som borde vara en 

självklarhet vänder vi oss till er i Trafikutskottet. Det är ni som 
kan få till den förändring som så många människor väntar på.

TACK!
Jan Andersson, Krister Inde, Johan Ursjö, Johan Ekblad
Professor VTI    Synpedagog  Ingenjör       trafikpedagog
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