Helsekravene til førerkort – på riktig
vei med ny teknologi
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Vi stiller strenge krav til sjåførers syn, men bør i større grad
vektlegge individuell kjøreevne. En avansert kjøresimulator
kan gjøre de e mulig.
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Way-kjøresimulator. Simulatoren består av en faktisk bil montert på en
bevegelsespla form, omgi av et 360° simulert traﬁkkbilde. Simulatoren har også en
rekke sensorer og kunstig intelligens som stø er analysen. Foto: Way AS
Helsekravene til førerkort og testene vi bruker i den forbindelse, har i den senere tid skapt
mye deba og engasjement (1–4). I snever forstand skal legen kun bruke testene til å
avgjøre om helsekravene er oppfylt, men det underliggende spørsmålet er om funn er
forenlig med traﬁkksikker kjøring.
Et innspill i deba en har vært at pasientens kjøreevne bør vurderes med en praktisk
kjøretest, fordi medisinske tester bare er surrogatmål på kjøreevne (5). Et surrogatmål kan
være en praktisk erstatning for det egentlige endepunktet, for eksempel blodtrykk eller
LDL-kolesterol som surrogat for kardiovaskulære hendelser. Imidlertid innebærer
surrogatmål også en risiko for å vektlegge villedende markører, for eksempel ventrikulære
ekstrasystoler e er hjerteinfarkt (6). Ved bruk av surrogatmål i studier er det derfor viktig
at sammenhengen med klinisk relevante endepunkter er godt dokumentert (7). Vi bør
stille tilsvarende krav til dokumentasjon for surrogatmål på kjøreevne, men helsekravene
til synsfelt viser at de e ikke alltid er tilfellet.

Gode grunner til å endre praksis
Det virker intuitivt riktig at vi har helsekrav til bilføreres synsfelt. Likefullt er synsfeltet
også et surrogatmål, og hva vet vi egentlig om sammenhengen mellom synsfelt og
kjøreevne? En systematisk kunnskapsoversikt viser, som forventet, at et svekket synsfelt
kan påvirke kjøreevnen. Kunnskapsoversikten kan imidlertid ikke påvise et sikkert skille
mellom synsfelt som er forenlig eller uforenlig med traﬁkksikker kjøring, ikke minst på
grunn av individuelle forskjeller i evnen til å kompensere for et svekket synsfelt (8).
En nøyaktig undersøkelse av synsfeltet er dessuten uløselig kny et til perimetri som
metode. Perimeteret styres av en datamaskin som undersøker synsfeltet i henhold til tester
med ulik sensitivitet og spesiﬁsitet. Helsedirektoratets førerkortveileder sier at Estermantesten skal beny es, men den er ikke laget med tanke på undersøkelse av de deﬁnerte
helsekravene til synsfelt (2). Det er til og med vist at Esterman-testen ikke kan forutsi faktisk
kjøreevne på individnivå (9). I tillegg tolker det norske regelverket kravene til synsfelt
strengere enn mange andre europeiske land (10). Det er verdt å merke seg at den nevnte
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kunnskapsoversikten oppfordrer til endring av praksis: Vurdering av individuell kjøreevne
anbefales fremfor helsekrav som i omfa ende grad begrenser muligheten til å inneha
førerkort ved synsfeltutfall (8).

Kjøresimulator
Synsfeltet er altså på tynn is som surrogatmål på kjøreevne, men et ny samarbeid kan vise
vei til en løsning: testing med kjøresimulator. En simulert kjøretest er prinsipielt også et
surrogatmål på kjøreevne, men nærmere virkeligheten er det vanskelig å komme. En
kjøresimulator har dessuten mulige fordeler fremfor en virkelig kjøretest: 1)
Simulatortesten kan gjøres lik for alle. 2) Den kan inneholde elementer som utfordrer
synsfunksjonen. 3) Den innebærer ingen risiko for traﬁkkulykker.

«En simulert kjøretest er prinsipielt også et surrogatmål på kjøreevne,
men nærmere virkeligheten er det vanskelig å komme»
Oslo universitetssykehus og det norske teknologiﬁrmaet Way planlegger nå å ta i bruk en
avansert kjøresimulator for å vurdere kjøreevnen til bilførere med svekket synsfelt.
Samarbeidet, som vant Oslo universitetssykehus’ innovasjonspris for 2022, er i første
omgang et forskningsprosjekt. Erfaringer fra Sverige viser imidlertid at kjøresimulator også
kan brukes i dispensasjonssaker der synsfeltet er svekket (11–13).
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