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Sammendrag: 

Syn og kognitiv funksjon blant eldre 
bilførere – betydning for kjøreferdighet. 
En oppfølgingsstudie 

I 2002 ble det gjennomført et forskningsprosjekt i Tønsberg der målet var å 
komme fram til et sett av tester som var enkle å administrere og som sammen har 
god evne til å oppdage eldre bilførere som ikke ferdes trygt i trafikken. 
Resultatene fra undersøkelsen i 2002 viste at fire tester for syn og kognitiv 
funksjon predikerte kjøreprestasjon for eldre bilførere godt. I denne rapporten 
presenteres en lignende undersøkelse som ble gjennomført i Oslo i 2005, og 
resultatene fra de to undersøkelsene sammenlignes. I undersøkelsen fra 2005 
finner vi langt svakere (og i noen tilfeller ingen) sammenheng mellom de ulike 
testene for syn og kognitiv funksjon og kjøreprestasjon. Resultatene tyder på bruk 
av testene for de ulike svekkelsene i seg selv ikke er tilstrekkelig for å avgjøre om 
en bilfører er en fare i trafikken eller ikke.  

 

Bakgrunn og metodikk 

Undersøkelsen i 2002 omfattet to nøkkelelementer; (1) en kjøretur med vurdering 
av kjøreferdighet, og (2) gjennomføring av ulike tester for syn og kognitiv 
funksjon. Resultatene viste at fire tester for syn og kognitiv funksjon predikerte 
kjøreprestasjon godt; synsskarphet (visus) under blending, Amslers test for 
defekter i det sentralt synsfelt, Trail Making Test B for måling av kognitiv svikt 
og Useful Field of View (UFOV) som måler oppmerksomhet i det perifere 
synsfeltet. De fire testene kan enkelt inngå i dagens legekontroller, men det er 
viktig å benytte et større utvalg for å beregne kritiske grenser for testskårer før 
testene eventuelt kan tas i bruk som diagnostiseringsinstrument. I tillegg er det 
ikke minst like viktig å undersøke om resultatene fra undersøkelsen i Tønsberg 
kan replikeres. Dette er bakgrunnen for det foreliggende prosjektet, som ble 
gjennomført i Oslo i perioden 2005/2006. 

I undersøkelsen fra Oslo deltok 91 bilførere i alderen 67-85 år. I tillegg deltok et 
utvalg av 18 ansatte i alderen 42-63 år fra Statens vegvesen. Deltagerne kjørte en 
standardisert kjørerute av 45 minutters varighet sammen med en sensor fra Oslo 
trafikkstasjon. En automatgiret bil med dobbelt pedalsett ble benyttet under alle 
kjøreturene. Kjøreruten omfattet kjøring i et bredt spekter av ulike veimiljø 
(rundkjøring, lysregulerte og ikke lysregulerte kryss, ulike hastighetssoner med 
mer). Samtlige kjøreturer ble foretatt i dagslys. Sensorene vurderte deltagernes 
kjøreprestasjon på seks hovedelementer: teknisk behandling, tegngiving, 
observasjon, plassering, fartstilpasning og trafikktilpasning. En 5-punkts skala ble 
benyttet for vurdering på det enkelte element. I tillegg ble en totalvurdering av 
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førerens kjøreprestasjon registrert, både på en 5-punkts skala samt gjennom å 
oppgi om føreren ble vurdert til å være en fare (for seg selv eller andre) i trafikken 
eller ikke.  

Fire hovedtyper synsfunksjoner ble målt; synsskarphet (visus), synsskarphet 
(visus) under blending, perifert synsfelt og sentralt synsfelt. Sistnevnte ble målt 
gjennom Amslers test. Kognitive funksjoner ble undersøkt gjennom tre tester som 
benyttes i utredning av aldersdemens - Mini Mental Status Examination, Trail 
Making Test B og klokketest - samt Useful Field of View (UFOV).  

 

Resultat og konklusjon 

I undersøkelsen fra 2005 finner vi langt svakere (og i noen tilfeller ingen) 
sammenheng mellom de ulike testene for syn og kognitiv funksjon og 
kjøreprestasjon enn hva tilfellet var for undersøkelsen fra 2002. Det var dog et 
visst samsvar (men svakt) mellom det å ha nedsatt synsfunksjon ved blending, 
bruke lang tid på Trail Making Test B og UFOV deltest 3.  Dermed kan man si at 
det å ha svekkelser målt gjennom disse testene øker sjansen noe for at man blir 
vurdert til å være en fare i trafikken, men testene gav ingen god prediksjon av 
kjøreprestasjon. 

 

Det er vanskelig å peke på noen enkeltårsak til hvorfor resultatene fra Tønsberg-
undersøkelsen ikke replikeres i Oslo-undersøkelsen. Det ansees som mest 
sannsynlig at forklaringen ligger i en kombinasjonen av følgende forhold: 

- Mer selektert utvalg av bilførere i Oslo enn i Tønsberg 

- Bruk av automatgiret bil i Oslo sammenlignet med bruk av deltagernes 
egen bil i Tønsberg 

- Forskjellig kjørerute benyttet på de to stedene 

- Mulig overvurdering av sammenhengen mellom testskårer og 
kjørevurdering i undersøkelsen fra 2002 

 

Resultatene tyder uansett på at bruk av testene for de ulike svekkelsene i seg selv 
ikke er tilstrekkelig for å avgjøre om en bilfører er en fare i trafikken eller ikke. 
Til et slikt bruk vil en kjørevurdering være best egnet, såfremt en slik vurdering 
har samsvar med hvordan bilførere kjører på egen hånd i trafikken. Testene er 
imidlertid ikke nødvendigvis ubrukelige. Istedenfor å bruke testene til å avgjøre 
om en person er en fare eller ikke i trafikken, kan heller testene benyttes som 
grunnlag til videre utredninger i form av f eks en praktisk kjørevurdering.   
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