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Hur ska förmågan att köra bil
trafiksäkert bedömas i framtiden?
Fler än tusen körkort dras årligen in med enbart statiska
synfältstester som ”bevis”. Världssamfundet av trafikforskare är
överens: Det duger inte på ett individuellt plan att enbart använda
statiska synfältsmätningar. Man måste även få göra praktiska
förarprov för att kunna få godkänt eller underkänt och behålla eller
förlora körkortet.
Vid vårt seminarium den 5 mars i Kalmar anmälde sig några personer
till oss och ville vara med i vårt avslutande testprojekt CHANS TILL
DISPENS. De här personerna är alla väletablerade i samhället, har
eller har haft kvalificerade yrken och kunde snabbt ta till sig våra
instruktioner. Här redovisar vi vad vi gjorde och hur det gick i de
två momenten Avsökningsträning och ett Standardiserat Förarprov i
okänd trafikmiljö i Kalmar.
Vi menar att så här kan FRAMTIDEN SE UT FÖR ATT FÅ EN CHANS
TILL DISPENS när inte synfältsundersökningarna uppfyller kraven.
Läs så får du veta hur vi tänker.
CTD-teamet har arbetat tillsammans sedan 2013 i SMS-projektet (Stroke Med Synproblem) och mer intensivt med
Chans Till Dispens sedan hösten 2018. Från vänster Johan Ursjö, metodutvecklare/ingenjör och grundare av FBgruppen GRANSKA TRANSPORTSTYRELSENS SYNFÄLTSKRAV, professor Jan Andersson, VTI, Johan Ekblad, SYAB och
synpedagog och projektledare Krister Inde.

CTD_Metodskrift.indd 2

2020-04-17 15:31

I den bästa av världar...

SYNFÄLT – AVSÖKNINGSTRÄNING
– KÖRTRÄNING – FÖRARPROV
Vi vill med den här dokumentationen visa hur förarprov
och andra tester kan komplettera synfältsmätningar för att
bedöma om en person kan köra bil trafiksäkert eller inte.
Från kunskapen vi fått i CTD-projektet har vi här för var
och en av de här testpersonerna beskrivit det underkända
synfältets utseende, avsökningsförmåga och resultatet av
förarprovet. Tyvärr har det inte funnits tid att träna eller
reaktivera förmågan ”att köra bil” om man inte gjort det på
länge, vilket vi anser borde ingå i ett framtida CTD-program.
Vad gör man sedan?
I vår värld skulle personen efter detta kunna vända sig till sin ögonläkare med
dessa underlag och få dem inskrivna i sin journal och därmed avföra det medicinska
körförbudet – om resultaten är godkända i form av ”normal avsökningsförmåga och
godkänt förarprov av specialutbildad förarprövare”. I framtiden ska denna typ av
förarprövare finnas anslutna till Trafikverket, enligt vår mening.
Fyra personer ingår i vårt projekt ”Chans Till dispens i framtiden”. Vi har valt ut
personer som har medicinskt körförbud som under den tiden vänt sig till oss och i
mars och april 2020 fått sin förmåga att köra bil bedömd genom att göra förarprov i
trafik efter ögonrörelseträning.
De personer som har fått sitt körkort återkallat har inte körkortstillstånd och måste
genomföra ett simulatortest (när dessa återinförs) istället för förarprov på väg, om
inte särskilt körtillstånd kan utverkas bara för förarprovet, med särskilda villkor.
Förarprovet som genomförts i Kalmar är samma sträcka som under minst 60 minuter
genomförs för personer med befarad demens eller andra kognitiva problem i
samarbete med strokerehabiliteringen vid Länssjukhuset i Kalmar. Vi bedömer att
samma metodik kunde användas även för personer med synfältsbortfall. Metodiken
kallas P-Drive-metoden och används i många andra länder som Golden Standard
även vid synfältsbortfall.
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Den nederländska modellen vid
körtester av personer med olika typer
av funktionsproblem
De officiella CBR-testen betecknas som The Practical Fitness to Drive Test (PFD),
översatt till Praktisk Körförmågebedömning (PKB). CBR är Nederländernas motsvarighet
till svenska Trafikverket. Testen är till stora delar standardiserad i ett förtryckt protokoll
som kallas TRIP-protokollet. Men eftersom det här protokollet används i de 31 största
städerna i Nederländerna förekommer lokalt utvecklade varianter.
TRIP-protokollet finns beskrivet i en doktorsavhandling av Frederiek Withaar. På sidorna
209-211 i avhandlingen finns en översikt över TRIP-protokollet.
Testet är inte en examination som när 18-åringar kör upp, utan ett praktiskt körtest.
På väg och i trafik. Det tar mellan 30 och 45 minuter att genomföra, ibland längre
och det utförs av specialutbildade experter på den här typen av praktiska körprov vid
särskilda medicinska problem (Fitness to Drive Tests). Experterna utses av Trafikverket i
Nederländerna av CBR som är specialister på körtester, alltså inte förarprövare.
De utgör en särskild grupp experter som tränats att bedöma möjligheten att kompensera
för olika funktionsvariationer i relation till körförmåga.
Det handlar om att bedöma personer med medicinska och kognitiva nedsättningar i
relation till att köra bil.
Det finns tre variationer av TRIP-tester.
1. Med tonvikt på syn - Se https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/
rijtest/wat-is-een-rijtest/rijtest-met-de-nadruk-op-zien.htm
2. Med tonvikt på kognitiva problem
3. Med tonvikt på aktivitetsproblem
eller rörelsehinder
Testen innehåller INTE ett antal kritiska
händelser, eftersom det inte är möjligt
i en ständigt varierad och oförutsägbar
trafikmiljö på väg i det verkliga livet.
Men alla städer har trafikmiljöer som är
mer eller mindre standardiserade med
rutter som har tillräckligt många olika
trafiksituationer och kräver att den görs på
en okänd ort med hög trafikintensiteten
som är tillräckligt varierad.
Dr Bart Melis-Dankers, forskare och
projektledare för Auto & Mobility inom
Royal Dutch Visio, Nederländerna
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Verkliga testpersoner
och deras
resultat
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Einar, 44 år,
Hissmontör med många olika
arbetsplatser
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Synfält
Två Esterman-tester har gjorts vid Linnéuniversitetets optikerprogram av synforskaren
Peter Lewis. Det visar binokulärt tre missade punkter på grund av glaukom vilket är
godkänt vid god körvana hos DVLA i England men för närvarande inte i Sverige.
Ögonrörelseträning - avsökningsförmåga
Einar har inga problem med avsökning trots de bortfall han uppvisar efter upptäckt
glaukom. Jämfört med en referensgrupp på 28 seende personer vid ögonkliniken i
Tuebingen i Tyskland, har Einar en optimal avsökningsförmåga i hela synfältet. Med
normal avsökning eller EST (explorative saccadic training) avses ett medelvärde under
2,0 msek per objekt. Einars medelvärden för de tre träningsnivåerna lätt, medel och svår
är 1, 49, 1,34 respektive 1,57. Hans förbättring genom träning varierar från 6 % till 15 %,
men det intressanta är att han hade NORMAL AVSÖKNINGSFÖRMÅGA redan när träningen
inleddes.
De missade punkterna i Esterman-testet har således inte någon påverkan på förmågan
att uppfatta mycket små objekt innanför 30 grader och hans perifera synfält ut mot 160
grader och horisontellt 20/20 grader är intakt.
Förarprov 16 april 2020
Mycket bra och säker körning med bra rutiner. Säker avsökning och riskbedömning.
Han kompenserar för sitt synfältsbortfall efter ögonrörelseträning vilket leder till ett
trafiksäkert beteende. Bedömningspoängen är 5 - 4 - 4 - 4 där 5 är högst och 3 godkänt.
5
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Tomas, 44 år,
konsult i IT-branschen

Synfält
Högersidigt icke komplett halvsidigt
bortfall (partiell homonym hemianopsi)
Ögonrörelseträning –
avsökningsförmåga
Dr Stephan Kuester vid ögonkliniken i Tuebingen i Tyskland, har genomfört en analys av
träningsresultaten. Man kan kort sammanfatta patientens resultat som mycket goda och han
har under de första veckorna ökat sin EST med hela 37 %. EST betyder Explorative Saccadic
Training eller ögonrörelseträning eller kort ”avsökningsförmåga”. Han har därmed understigit
det man kan förvänta sig av en seende person (2 msec per target) och kommit ner till 1,14
msec per target, vilket måste betraktas som sensationellt bra i jämförelse med personer
i CTD-projektet i Kalmar. Där hade 9 av 19 personer normala ögonrörelser och vi fann ett
starkt samband mellan godkända förarprov och normal avsökningsförmåga.
Tomas egna kommentarer om hur han
kan använda ögonrörelseträningen vid praktisk bilkörning:
Steg 1 är att bli på det klara med att man har ett bortfall och vad det innebär.
Steg 2 är att lära sig leva med det och kompensera för bortfallet.
För att kompensera så har jag utvecklat vissa strategier.
Steg 3: Med VISIOcoach blev det tydligt hur jag gör
och detta använder jag när jag nu kör i trafik.
Steg 4 vid bilkörning börjar jag med att kolla till vänster där jag inte har något bortfall.
Jag går sedan åt höger där jag har bortfallet, jag söker av genom att flytta blicken på
ett sätt jag lärt mig. Jag vrider också något på huvudet beroende på situation och vad
som ska uppmärksammas.
Steg 5: Sen sveper jag tillbaka mot mitten och vänster igen.
Utlåtande efter förarprov
Följande parametrar har bedömts på en skala mellan 1 till 5, där 5 är mest positivt
1. Avsökningsförmåga
2. Riskbedömning
3. Säkerhetsmarginaler
4. Trafikregler/Samspel
Förarprovet har bedömts med 5 i alla parametrarna vilket måste betraktas som extremt
bra och vittnar om god lämplighet som bilförare. Förarprovet har bedömts av trafikläraren
Johan Ekblad som med behörighet från Transportstyrelsen genomfört förarprov vid
Transportgymnasiet i Kalmar.
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Bertil, 63 år,
Egen framgångsrik familjeföretagare med säljansvar

Synfält
Bertil har i sitt Estermann-test en punkt
borta binokulärt. I Humphrey-testerna visar
det sig att det högra ögat är bättre än det
vänstra och visar två missade punkter under 10 dB innanför 10 respektive 15 grader.
Den yttre missade punkten är att betrakta som en förstoring av blinda fläcken.
Ögonrörelseträning
Bertil har intensivtränat ögonrörelseträningsprogrammet VISIOcoach och visar att
han med god marginal kompenserar för de missade punkterna i synfältet. Normal
avsökningsförmåga hos seende understiger 2.0 msek per objekt och han har visat att
avsökningsförmågan i alla fyra kvadranterna understiger 2.0, från 1,14 till1.69 msek per
objekt.
Förarprov
Förarprovet har genomförts av Lars Gustavsson som regelbundet genomför förarprov
för patienter från strokerehabiliteringen i Kalmar. Han anlitas alltså för att genomföra
P-Drive-tester för personer med demens med flera kognitiva problem. De viktigaste
parametrarna vid bilkörning har bedömts som 5 – 4 – 3 – 4 i en skala mellan 1 – 5 där
5 är bäst.
Körningen började i en lugn miljö på mindre landsväg för att därefter öka
svårighetsgraden till landsväg, motorväg och avslutas i intensiv stadstrafik. Min samlade
bedömning är att Bertil framförde fordonet på ett trafiksäkert och omdömesgillt sätt.
När det gäller planering, problemlösning, avsökning, situationsapassning och
regeltillämpning fanns inget att anmärka på. Inte vid något tillfälle missade han
anvisningar, cyklister, gående eller övrig trafik.
Allt detta sammantaget gör att körbedömningen är med beröm godkänd.
Ett andra förarprov i trafik på annan
ort visar följande sammanfattande
bedömning:
Bertil har fått köra i stadstrafik med relativt
hög trafikintensitet, i mindre samhälle, på
stor och liten landsväg samt på motorväg.
Han har ett defensivt körsätt som gör
körningen säker och trygg. Han söker
av på ett adekvat sätt både framåt, åt
sidorna och bakåt och planerar sin körning
utmärkt i samtliga miljöer. Min samlade
bedömning är att Bertils körning är mycket
väl godkänd.
7
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Steve, 72 år,
Aktiv pensionär

Synfält
Steve är gravt närsynt med
korrektion på -10 dioptrier
samt har glaukom och
begynnande gråstarr. Hans
Humphrey-synfält visar på ett
väsentligt mycket sämre högeröga än det vänstra. Esterman-testet visar på 4 – 5 missade
punkter utanför 15 grader åt vänster.
Ögonrörelseträning
Hans mediansöktid per symbol är 1,70 msek per objekt, vilket är under 2,0 msek per
objekt som betraktas som normalt. Här är en graf som visar hans resultat över gem
veckors träning på tre olika nivåer.
Prestationsförbättringen 2020-04-08, då medelnivån inleddes (blå linje) kommer sig av
att han då gick över från att klicka på objekten till att röra markören över objekten, vilket
minskar tiden och ökar prestationen.
Körbedömning
Steve har genomfört en körbedömning i Kalmar där han aldrig varit. Han har en
genomgående säker körning efter lång körvana under livet. Han börjar i god tid
systematiskt söka av trafikmiljön, framför allt vid korsningar och cirkulationsplatser.
Bedömningspoängen är 3 – 4 – 4- 3. Godkänt är 3 i en skala mellan 1 och 5. Ett
kompletterande simulatortest rekommenderas för att få en allsidig oberoende bedömning
samt uppföljning av glaukom (tryckmätning) och synfält inom två år.

8
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Riksdagens tidigare betänkande
Utdrag ur trafikutskottets betänkande från 2018 med Transportstyrelsens
synpunkter som vi här kommenterar utifrån ny kunskap från CTD-projektet och
vetenskaplig litteratur. Trafikutskottet har alltså tidigare behandlat frågan Synfält
och körkortskrav, men utan något resultat.
Till Trafikutskottets betänkande har Transportstyrelsen på oklara grunder gett
utskottet en bild vi inte delar och som vi kommenterar i rött nedan i texten där vi
idag vet att beskriva situationen annorlunda.
Motion 2017/18:3732 av Betty Malmberg (M)
Transportstyrelsen har uppgett att möjligheterna till dispens från dessa föreskrifter
förbättras genom simulatortester. Transportstyrelsen har haft som mål att kunna
erbjuda testning för dem som har synfältsdefekter och som utifrån reglerna i de
medicinska föreskrifterna inte klarar körkortskraven. De ska då kunna styrka sin
förmåga till kompensation och därmed ges möjlighet att få dispens från regelverket.
Kommentar:
Föreskrifterna anger både Esterman-tester och Humphrey-tester för båda ögonen
respektive ett öga i taget. Om föreskrifterna görs om så att enbart Estermantester bedöms undviks många återkallelser som ett första steg. Detta föreslås
också av Transportstyrelsens expertgrupp och är mycket relevant. Av 340 testade i
simulatortesterna under 18 månader blev 221 godkända, d.v.s. 2 av 3.
I januari 2019 drog man in 81 körkort vilket innebär att ett tusental körkort dras in
varje år pga synfältsdefekter, där vi bedömer att fler än hälften borde få dispens
eller ens komma ifråga om enbart Estermantester godkänns. När vi frågade om
återkallelser i januari 2020 nekades vi informationen.

Motion 2017/18:3732
I juni 2018 meddelade Transportstyrelsen att simulatormetoden för personer
med synfältsnedsättningar ska utvärderas sedan det visat sig att personer med
mycket stora synfältsdefekter klarat testet. Så länge utvärderingen pågår kommer
det inte att vara möjligt att testa sin körförmåga i simulatorn. Transportstyrelsen
arbetar med en översyn av sina föreskrifter som rör syn för att se vilka alternativ
som finns för att ge en så stor tillgänglighet som möjligt för personer med bl.a.
synfältsdefekter utan att trafiksäkerheten påverkas negativt. Utvärderingen
beräknas vara klar under 2019.
Kommentar:
Utvärderingen presenteras den 7 april 2020 för både VTI och
intresseorganisationerna. Inga nya föreskrifter är under beredning mer än att man
tillsatt en grupp ögonläkare och optiker som överväger om ett arbete med nya
föreskrifter ska inledas.

9
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Motion 2017/18:3732
Utskottet kan vidare konstatera att den svenska tolkningen av EU:s körkortsdirektiv
under 2014 genomgick en prövning av EU som inte hade några synpunkter på de
svenska föreskrifterna när det gäller synfältsdefekter.
Kommentar:
Vid ett seminarium i mars 2013 deltog forskare från USA, Kanada, Nederländerna
och EU. Kritiken mot de svenska föreskrifterna var massiv och byggde på att
synfunktion inte är samma sak som funktionell syn. Man anger att de förarprov
som genomförs i Europa är byggda på en Golden Standard med critical incidents.
Bedömningen görs av två oberoende personer i bilen under förarprovet och fler än
hälften blir underkända. Att en prövning av de svenska reglerna skulle ha gjorts
2014 har inte kommit till vår kännedom eller dokumenterats.

Motion 2017/18:3732
Skillnaderna mellan Sverige och några andra länder består i att man i vissa länder
ger dispens efter praktiskt körtest eller t.o.m. skriver in det praktiska körtestet i
föreskriften, som i Nederländerna.
Kommentar:
Det är inte unikt för Nederländerna, det är en del av EU-direktivet och görs enligt en
studie av Bro/Lindblom i alla våra nordiska grannländer liksom Tyskland, Belgien, England
med flera. Det är Sverige som är unikt och intar en särställning vilket skapar onödiga
samhällsproblem med indragna körkort i Sverige som inte är fallet i övriga Norden eller
Europa. Indraget körkort utan förarprov är begränsande och inte rättssäkert.

Motion 2017/18:3732
Utskottet konstaterar att Transportstyrelsen hittills har varit mycket tveksam till
värdet av körprov som bedömningsunderlag i detta sammanhang. Skälet till detta
är att förarprövare är utbildade och tränade att göra andra slags bedömningar än av
synfältsdefekters betydelse för trafiken.
Kommentar:
I CTD-projektet har tonvikten lagts på träning av både deltagarna och
trafikpedagogerna/förarprövarna. Metoden är att under fyra dagar träna att köra
bil som en slags reaktivering av tidigare ofta lång körvana och att dessförinnan
träna ögonrörelser/avsökning med VisioCoach. Sedan genomföra ett förarprov på
inhägnat område samt på väg om körkortet inte är indraget. Det är stor skillnad mot
ett stickprov.
Vi som jobbat med körbedömningar har genom CTD-projektet fått kunskaper om
synfältsbegränsningar och utvecklat metoder som bygger på den förståelsen.
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Den kunskapen kan vi nu utveckla och föra vidare, så att ”trafikmedicin” blir ett
teamarbete med både medicinsk bedömning och praktiska förarprov på väg eller i
simulator. Det är omöjligt att bedöma körförmåga utifrån statiska synfältstester när
man har milda eller begränsade synfältsbortfall. I Nederländerna går gränsen vid 90
graders bortfall för att få genomgå träning och tester, vilket vi bedömer som skäligt.

Motion 2017/18:3732
Transportstyrelsen har framfört att körprovet är ett för grovt stickprov och pågår
under för kort tid för att kunna ligga till grund för denna bedömning.
Kommentar:
Ett förarprov pågår i olika trafikmiljöer på okänd plats i minst 60 minuter enligt
Golden Standard med 37 – 49 kritiska situationer av vana förarprövare ofta
tillsammans med en rehabiliteringsexpert/arbetsterapeut. Det är inte ett stickprov.
Man undervärderar här behöriga förarprövare inom transportutbildningarna och
Trafikverkets förarprövare. Man anser, att de inte skulle kunna bedöma god eller
underkänd körförmåga. Å andra sidan använder Transportstyrelsen handläggare
som inte har expertis att bedöma synfältsschabloner som är utfärdade av
specialistögonläkare, utan enbart räknar antalet missade punkter i relation till
reglerna utan en helhetsbedömning av den enskilde.
Förarprov vid synfältsbortfall måste således omfatta okänd trafikmiljö under minst
60 minuter med ett antal critical incidents som bedöms utifrån de kriterier som
finns uppställda för trafiksäker bilkörning: Manövrering, Trafikregler, Riskbedömning,
Situationsanpassning och Avsökning.

Motion 2017/18:3732
De olyckor som inträffar på grund av synfältsdefekter innebär oftast att man inte i tid
har hunnit reagera på cyklister och gångtrafikanter som plötsligt dyker upp från sidan.
Det är enligt myndigheten inte troligt att ett körtest innehåller sådana incidenter.
Kommentar:
Detta är en anekdotisk argumentation, som inte är relevant om man testar både
avsökning enligt gängse metoder enligt ovan samt på samma sätt som vid förarprov
av demens och personer med rörelsehinder med flera har utbildning och kompetens
att bedöma främst avsökningsförmåga med hjälp av en lärarspegel i bilen. I träningen
kan det också ingå att träna i simulator och under den träningen upptäcks också denna
eventuella oförmåga. Av de som fått dispens har en olycka inträffat av mindre karaktär
och som måste betraktas som en slump under tre år bland 221 personer. Genom att de
svenska reglerna är så stränga undviker många att uppsöka ögonsjukvården för att inte
bli av med körkortet, och denna konsekvens är mångdubbelt värre än om man kan få sin
körförmåga prövad i ett förarprov. Många undviker ögonläkare eller får en sämre relation
till denne när inte ögonläkare kan hänvisa till träning och tester.
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Motion 2017/18:3732
Utskottet vill understryka att det är mycket viktigt att de krav som tillämpas i
Sverige när det gäller synfältsnedsättningar motsvarar dem som tillämpas i övriga
EU-länder. Att den ansvariga myndigheten fortsätter att följa denna fråga och om
det skulle visa sig vara nödvändigt vidtar de åtgärder som behövs.
Kommentar:
Myndigheten har inte tagit till sig de beskrivningar som finns belysta av hur
andra länder har anpassat sina föreskrifter eller kompletterat föreskrifterna enligt
EU-direktivet. Utvärderingen av simulatortesterna har tagit två år och under den
tiden har ett par tusen körkort återkallats. 2 av 3 klarar simulatortester och 14
av 19 godkänts i CTD-projektet. Vi tror att andelen av alla ”felaktigt indragna
körkort” är mindre än 2 av 3, eftersom det här handlar om mycket motiverade
personer alternativt personer med mindre synfältsbortfall. Möjligheten att få
dispens är idag mycket liten, eftersom man inte har andra argument än att göra
om synfältsmätningarna tills de uppfyller villkoren vilket ibland är möjligt men inte
alltid.
Nu måste en oberoende genomgång göras, där medicinsk expertis, jurister,
trafikkompetenta och rehabiliteringspersonal samverkar i utvecklingen av svenska
föreskrifter och tillämpningar som medborgarna uppfattar som tillförlitliga och
rättssäkra. Det är inte fallet idag.

SIMULATORTESTER
UNDERKÄNNS FRÅN
DEN 7 APRIL 2020
Simulatortesterna har utvärderats från juni 2018 till april 2020 och nu befunnits
vara ovetenskapliga och sakna validitet. Skälet för detta är att de 340 personerna
med synfältsbortfall har bedömts av två oberoende förarprövare från Trafikverket
(samordnat från Karlstad), medan referensgruppens 100 seende personer inte
bedömts på samma sätt. Det skulle ge en osäkerhet ur trafiksäkerhetssynpunkt.
En olycka har också inträffat bland de 220 personerna men den har inte
utretts närmare. Föraren har kört i 2 år och 8 månader utan uppföljning från
Transportstyrelsen efter två år.
Simulatorprojektet har bekostats med mer än 4 mkr av Transportstyrelsen samt av
de enskilda som testats med 18 750 kr. Löftet och målet har varit att dessa tester
skulle kunna genomföras regionalt eller lokalt. Men nu läggs projektet ner från och
med den 7 april och enbart bedömningar av statiska synfält bildar återigen det
enda underlaget för återkallelser av körkort. Synfältsundersökningar måste göras
av specialistögonläkare vid anmälan och bedömningarna görs av handläggare utan
specialistkompetens hos Transportstyrelsen.
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CHANS TILL DISPENS I FRAMTIDEN:

FÖRSLAG TILL EN MODELL
ATT TRÄNA OCH TESTA
KÖRFÖRMÅGA VID
SYNFÄLTSBORTFALL
Chans Till Dispens har tagit fram ett underlag
för att efter projektet kunna vidareutveckla

1

träningsprogram för att så långt som möjligt
kompensera synfältsbortfall.

2

körträning på inhägnad bana och på väg
med ”medicinskt körförbud” och tillfälligt
körkortstillstånd för att reaktivera körförmåga
samt kunna bedöma och få råd om den
individuella förmågan

3

utbildning av kompetenta trafikpedagoger och
förarprövare i samverkan med synrehabilitering/
strokerehabilitering, Trafikverket och
Transportstyrelsen

4

utveckling av förarprov på väg och i simulator för
personer som har ett indraget körkort enligt
en svensk ”Golden Standard” med tillfälligt
körkortstillstånd.

5

följa denna utveckling med vetenskaplig
kompetens via VTI
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Vi har anlitat en jurist utan tidigare insikter i körkortsjuridiken
och bett henne sätta sig in i dagens situation och hur den kan
lösas bäst för den enskilde. Här är hennes slutsatser.

Något som är anmärkningsvärt är att det vid synfältsbortfall inte görs individuella
bedömningar innan körkortet dras in, likt hur processen fungerar vid demens.
Motsvarande process vid synfältsbortfall hade inneburit mindre omfattande åtgärder
då man inte blir beroende av körkortstillståndet. I nuvarande körkortslag så föreligger
problematiken att om någon blivit av med körkortet, så krävs det ett körkortstillstånd
för att få köra på väg igen och eftersom körkortet dragits in av medicinska skäl så skulle
en lagändring vara nödvändig för att personen i fråga skulle få köra på väg igen och
därmed kunna få dispens. En process som denna är både svår och lång. Den kan självklart
ersättas av ett simulatortest som överlappar i resultat och kvalitet det som åstadkoms
vid en körbedömning på väg.
Att istället göra individuella tester innan ett körkort dras in skulle innebära att man
kommer undan problematiken kring körkortstillstånd. I de fall där en läkare anser att det
är uppenbart att personen skall bli av med körkortet så skall detta självklart meddelas
till Transportstyrelsen likt hur det är idag. De personer som dock är föremål för gränsfall
och där det inte är självklart hur körförmågan påverkas, borde inte bli drabbade av
den kollektiva och standardiserade bedömning som idag är. Vad som behövs ändras är
således hur en läkare får och ska agera då det finns möjlighet att individen skulle kunna
ha oförändrad körförmåga eller uppnå en körförmåga som inte är förenad med större
risker än tidigare.
Att dra in körkortet är en stor inskränkning i den enskildes liv och att detta görs
per automatik då den enskilde bli underkänd på någon eller några enstaka punkter i
Transportstyrelsens angivna synfältstester, utan att en expertbedömning har gjorts ser
jag som oproportionerligt i relation till den inverkan beslutet har på den enskilde. Att den
enskilde inte får testa sin reella och individuella förmåga att köra bil när denne drabbas
av ett synfältsbortfall då beslutet påverkar livet avsevärt är anmärkningsvärt. Att få
göra tester tillsammans med expertis innan körkortet dras in skulle tillgodose individens
behov och samtidigt uppfylla kraven för en säker bedömning om vem som bör ha kvar
sitt körkort och vilka som dessvärre inte uppfyller kraven för en säker körning. Denna
uppfattning verkar också vara delad med den rapport som EU-direktivet bygger på,
varför det återigen går att ifrågasätta de högt uppställda krav som Transportstyrelsens
föreskrifter uppställer.
För att uppnå den förändring som ovan beskrivits skulle det krävas att ändringar görs
i Transportstyrelsens föreskrift, då det är där synkraven är specificerade. Körkortslagen
ställer inte upp några specifika punkter om hur synen skall vara för att ses som godkänd
utan har överlåtit detta ansvar. Transportstyrelsens föreskrift skulle därför behöva
korrigeras så att det är möjligt att göra individuella bedömningar, likt vid demens, även
vid synfältsbortfall innan körkortet per automatik dras in.
Det är alltså två olika vägar som är möjliga att gå som kräver två olika juridiska
lösningar. En intressant aspekt på det hela är också att Transportstyrelsen inte ens
verkar överväga en omvärdering av de ställningstaganden och krav som de har ställt upp i
föreskriften, utan enkelt skyller på lagens utformning och på trafiksäkerhet vilket därmed
resulterar i onödiga inskränkningar på enskilda människors liv.
Felicia Ekblad, advokatsekreterare
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Vad tror du om hur säkra
synfältsmätningarna är?
Leif Pettersson, Verksamhetschef vid Eye Clinic i Värnamo:
Det är många felkällor i detta med indraget
körkort som baserar sig på ett statiskt
datoriserat synfält enligt Esterman
och Humphrey. Det ser vi hela tiden i
vår verksamhet i Värnamo där vi har
specialistutbildade ögonläkare och optiker.
Vi genomför tusentals synundersökningar
och ögonoperationer varje år.
En bit man inte ska underskatta är ju hur
synfältet utförs och att den som utför
synfältet vet något om betydelsen av
glaskorrektion för maximal synskärpa när
man gör testet.
Vi har exempelvis haft någon patient med
relativt stor astigmatism och som hade
felaktiga glasögon vid synfältsmätningen,
vilket gjorde att han tappade ett
antal punkter. Det är också viktigt att
mätningarna sker i en lugn och förstående
miljö så att personerna minskar sin stress och kan koncentrera sig på uppgiften som i
dagsläget är väldigt avgörande för att kunna behålla körkortet och därmed också jobb och
många andra funktioner. . Man bör också få möjlighet att göra testet flera gånger så att
man förstår hur det går till. Det är ju också så att punkterna är så små så att det blir olika
nästan varje gång, särskilt vid glaukom och diabetes där laserpunkterna är mikroskopiska.
Kanske ska det finnas en behörighet för att utföra synfält? Och att enbart betrakta
synfältet som att beskriva hur en person ser i trafiken är ju inte hela sanningen.
Ögonläkaren och forskaren Tomas
Bro skriver i ett uttalande från sina
studier av personer som genomfört
körsimulatortesterna i Linköping:

”Individer med omfattande
synfältsdefekter kan
också vara trafiksäkra
varpå det tycks rimligt att
kunna erbjuda någon typ
av praktiskt körprov vid
körkortsärenden.”
15
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Projektet CHANS TILL DISPENS har finansierats med 2,9 mkr av Allmänna Arvsfonden under tiden
1 november 2018 – 31 maj 2020. Genom att resandet måste begränsas under våren 2020 har vi istället
avslutningsvis kunnat genomföra CHANS TILL DISPENS i framtiden. Det blev också en konsekvens när
Transportstyrelsen plötsligt den 7 april ensidigt beslutade att inte längre godkänna simulatortester vara
utslagsgivande för att få tillbaka sitt körkort med dispens. Denna skrift blir också en reaktion på detta
beslut med förslag på lösningar till Trafikutskottet
och Sveriges Infrastrukturminister Tomas Eneroth
som besökte projektet den 21 augusti 2019.

CTD I FRAMTIDEN är ett inlägg i kunskapsområdet ”Synfält och körkort”
där vi vill visa att det går att bedöma personers förmåga att köra
bil med hjälp av olika träningsmetoder och tester av avsökning och
standardiserade förarprov på väg eller i simulator. Vi arbetar professionellt
på uppdrag av intresseorganisationerna för glaukomiker, diabetiker och
strokepersoner. Under våra diskussioner har vi också frågat oss, om
en metod som är till för att följa upp glaukom ensamt kan eller ens får
användas för att bedöma en helt annan sak, nämligen körförmåga. De
svenska riktlinjerna att använda synfältsundersökningars resultat som
specifik och avgörande i individuella fall måste bedömas om det strider
mot Oviedokonventionen från 1997. Konventionen, som Europarådet
ligger bakom, reglerar mänskliga rättigheter och biomedicin. Metoder som
utvecklas inom biomedicinsk forskning och medicinsk klinisk verksamhet
får inte tillämpas på mänskliga individer med andra, nya syften och utan
individens uttryckliga tillstånd. Metoderna Esterman och Humphrey 24-2
är inte utvecklade för att bedöma körförmåga. Det är viktigt särskilt när
gränsfall ska bedömas. Men det gör vi i Sverige idag.

CTD

Chans till dispens
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