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Beskrivelse av tjenesten —innhold og avgrensning

Nasjonalt kompetansesenter for trafikkmedisin skal bidra klinisk og forskningsmessig til at
pasienter som førerkortvurderes etter Helsepersonelloven § 34 sikres en lik nasjonal
behandling. Dels dreier det seg om å utvikle et flytdiagram nasjonalt hvor man skiller mellom
de pasienter som skal behandles i hhv primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten og
hvilke metoder man skal legge til grunn i vurderingene. Et nasjonalt kompetansesenter må
være opptatert på aktuell empiri om hvilke forhold som har betydning for kjøreferdighet etter
skader og sykdom, samt samarbeide med offentlige myndigheter, som Helsedirektoratet og
forskningsinstitusjoner som har kjennskap til nyere empiri innen ulykkesforskning slik som
Transportøkonomisk Institutt (Tøl) og Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved
Folkehelseinstituttet. Sunnaas sykehus har inngått i nettverk mellom disse, samt ulike
internasjonale aktører.

Siktemålet med en trafikkmedisinsk kompetansetjeneste er tosidig; dels å sikre lik
pasientbehandling i førerkortvurderinger av personer helsesvekkelser (primært kognitiv svikt),
dels at man utvikler en evidensbasert praksis som implementeres nasjonalt med klare
retningslinjer. Prinsipielt er siktemålet å bidra til økt trafikksikkerhet og redusert ulykkesfare.
Aktuelle diagnosegrupper er pasienter med traumatiske hjerneskader, hjerneslag, CP, MS,
Parkinsons sykdom, ADHD, Asperger syndrom, demens, alvorlige psykiatriske lidelser (bla
bipolare lidelser og psykoselidelser) og personer med rus/medikamentmisbruk som kan
påvirke kognisjon. Sykehuset har erfaring med alle disse tilstander, som ofte er i behov av en
multimodal tilnærming som sykehuset tilbyr dvs, medisinske vurderinger, kognitive vurderinger
og praktiske kjøreprøver.

Høyspesialisert pasientbehandling er hovedoppgaven for nasjonale - og flerregionale
behandlingstjenester. En nasjonal/flerregional behandlingstjeneste skal bare dekke den delen
av behandlingen som omfatter diagnostikk eller behandling som krever den spisskompetansen
som er etablert ved den nasjonale eller flerregionale senter. Samarbeide om et flytdiagram for
primærhelsetjenesten vil imidlertid inngå i det det krever avgrensninger fra vurderinger som er
tillagt primærhelsetjenesten.
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Forholdet mellom helse og førerkort er omtalt i flere lovverk og veiledere. Pasientens eget
ansvar for å tilse at han eller hun er helsemessig skikket til å føre bil er beskrevet i
Vegtrafikkloven § 21: "Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at
han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er
påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk,
svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter." Dette ansvaret er mer utfyllepde
beskrevet i veilederen IS-1442: Helsekrav til førerkort —en publikumsveiledning.
Førerkortforskriften spesifiserer helsekrav som stilles til personer som ønsker å føre ulike
klasser av motoriserte kjøretøy (se vedlegg A for en utfyllende diskusjon rundt kravene til de
ulike førekortklasser). Disse helsekravene er mer utfyllende beskrevet i veilederen IS-1437:
Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.-2007 og IS-1348:
Retningslinjer for f Ikesmennene ved behandlin av førerkortsaker o i lov om helse ersonell,



§ 34: "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. Dersom pasientens helsetilstand antas
ikke å være kortvarig, skal helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter etter
nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift." . Forskrift om førerkort m.m. av

1.19.2004 nr. 298, vedlegg 1, § 2. Krav til helse og førlighet pkt. 3, 4, 5 og 6 omhandler

3. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og
bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet i løpet av de
siste 12 måneder.

4.Det må ikke være alvorlig sinnslidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik
som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser, som samtidig kan
være farlig i trafikken.

5.Det må ikke være misbruk av alkohol, eller andre rusmidler og ikke bruk av beroligende eller
bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne.

6.Det må ikke være andre sykdomstilstander som gjør eller kan gjøre føreren uskikket til

å føre motorvogn.

De ovennevnte tilstander er frekvente blant rehabiliteringspasienter som kommer til Sunnaas
sykehus HF, og det er også slik at man ser en økende grad av psykiatrisk komorbiditet som
gjør vurderingene ytterligere komplekse.

Helsekrav til å inneha førerkort er en viktig del av de vurderinger som foretas på Sunnaas
sykehus. Per i dag blir ca 600 personer vurderes årlig noe som er den mest omfattende
kliniske praksis fra et sykehus på landsbasis. Dette gjelder pasienter som dels er
inneliggende, dels pasienter som henvises spesifikt for en førerkortvurdering.

2.
Hvilken type
kompetanse-
tjeneste er det
snakk om?

Jf veiledningen
punkt 3.

o Små pasientgrupper

Store pasientgrupper

o Sjeldne funksjonshemninger

Kommentarer: Samlet sett er det et stort pasientantall på landsbasis som er i behov av en
spesialisert førerkortvurdering, hvor Sunnaas sykehus HF utgjør det største landsdekkende
miljø. Mange av disse er komplekse sykdomstilstander som krever et tverrfaglig tilbud.
Sunnaas sykehus HF mottar ca. 600 pasienter per år hvor multimodale tilnærminger foretas;
dvs, medisinske vurderinger, kognitive vurderinger og praktiske kjøreprøver. Den kliniske
praksis er ledsaget av empiriske studier, se senere.



3.
Hva er de
viktigste
aktivitetene for
kompetanse-
tjenesten?

Jf veiledningen
punkt 3.

Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell i helsetjenesten.

[Z] Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson, og deres pårørende.

Tjenester rettet mot pasienter/brukere og deres pårørende på gruppenivå.

Forskning, fag- og metodeutvikling (Kan innebære register/biobank).

Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling (Kan innebære register/biobank).

Kommentarer:

4.
Hvordan er
oppgavene tenkt
ivaretatt overfor
hele landet?

Jf. veiledningen
punkt 2.

Førerkortvurderingerforetas både innen primær-og spesialisthelsetjensten. Det er behov for
en samordning og en felles plattform for hvilke vurderingsmetoder som skal legges til gunn på
de ulike nivåer. Per i dag er den ikke en ensartet praksis, med den konsekvens at pasienter
forskjellsbehandles. Et nasjonalt kompetansesenter må ha til hensikt å bidra til lik behandling
ift pasienter som førerkortvurderes i hht Helsepersonellven § 34. Et kompetansessenter må
også ha en dialog med offentlige myndigheter og aktuelle forskningsmiljøer om hvilke kriterier
som skal legges til grunn. Retningslinjene er per i dag ikke tilstrekkelig spesifisert hva angår
metoder.

Hva er
begrunnelsen for
at en nasjonal
kompetanse-
tjeneste vil bedre
tilbudet til
pasientgruppen?

Mange pasienter har en kompleks sykehistorie som gjør en førerkortvurdering krevende, feks
ved traumatiske hodeskader der selvreguleringsvansker og eksekutiv svikt er fremtredende.
For andre inngår komorbide psykiatriske tilstander og medikamentirusproblematikk. Det er
naturlig nok slike pasientsaker fastlegene opplever som vanskelige å vurdere (Brækhus,
2010). Her er det aktuelt med en viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten. Et nasjonalt
senter vil kunne bidra til å videreutvikle en evidensbasert praksis som kan si noe om hvordan
disse sakene skal håndteres nasjonalt i samråd med offentlig myndigheter og andre sentrale
aktører innen førerkort- og trafikksikkerhetsfeltet.



Hva er
kunnskaps-
grunnlaget
forhold til nytten
av å opprette en
nasjonal
kompetanse-
tjeneste?

Nyere nasjonal forskning viser at bla leger opplever vansker med å vurdere egnethet for
førerkort ved ved komplekse sykdomstilstander. Dette ble nylig dokumentert i
prosjektrapporten "Leger og førerkorvurdering - en utfordring" av dr. med. Anne Brækhus
(2010), der 680 allmennleger og 493 spesialister (innen nevrologi, psykiatri, fys.med og
geriatri) svarte på ulike spørsmål knyttet til førerkortvurderinger. 1konklusjonen på denne
rapporten nevnes det: "Vi har i denne studien dokumentert at leger oppfatter vurdering av ulike
sykdommer i forhold til helseattest som vanskelig. Bistanden som ytes fra myndighetene i
denne sammenheng anses som for lav og det er et uttalt ønske om ytterligere bistand, spesielt
da i form av et senter som kan vurdere enkeltpasienter...leger. gjennomgående opplever at
vurdering av helse for å inneha førerkort er vanskelig. Vurdering av pasienter med rus- og
alkoholmisbruk, kognitiv svikt, psykiatrisk sykdom, høy alder samt legemiddelbruk er alle
utfordrende områder å ta stilling til".

Under forslag til tiltak nevner rapporten blant annet opprettelse av Trafikkmedisinsk sentre
som kan vurdere enkeltpasienter innenfor visse diagnosegrupper. Opprettelsen av en
trafikkmedisinsk kompetansetjeneste ved Sunnaas sykehus HF vil oppfylle flere av de behov
rapporten avdekker.
Vurderinger som kan ivaretas av primærhelsetjenesten krever ikke samme grad av
tverrfaglighet som en nasjonal tjeneste kan tilby. Sunnnas sykehus HF har spisskompetanse
innen nevropsykologiske aspekter ved bilkjøring og bruk av mulitmodale vurderinger. Det er
behov for et nasjonalt flytdiagram hvor skillelinjer mellom oppgaver som skal utøres hhv av
primær-og spesiialisthelsetjenesten klargjøres. Sunnaas sykehus HF vil kunne bidra til dette
ved å inneha en kompetansesenterfunksjon.

7.
Hva omfattes
ikke av tjenesten:
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8.
Vil kompetanse-
tjenesten gjøre
bruk av eller
samarbeide med
utenlandske
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Førerkorvurderinger har vært et sentralt klinisk og forskningsmessig område ved Sunnaaas
sykehus siden 1980-tallet og har ogå vært ledsaget av forskning. I tillegg har vi hatt nært
samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører innen feltet. Sunnaas innehar en
spissfunksjon innen førerkortfeltet nasjonalt og internasjonalt. Vi har også bidratt til å utarbeide
en nasjonal veileder for førerkortvurderinger for norske psykologer, hvor leder av utvalget er
en repr. for Sunnaas sykehus HF, Anne-Kristine Schanke.



10.

Nasjonale
funksjoner skal
opprette
referansegruppe
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momenter som
må vektlegges
ved sammen-
setning av
gruppen?"

Beskrivelse av fagmiljø og ressurstilgang

Sunnaas Sunnnas sykehus HF har siden 1980-tallet forsket på trafikkmedisinske tema knyttet
til hjerneskader og nevrologiske sykdommer hvor det foreligger flere publikasjoner.
Sjefpsykolog, professor ll, dr. philos. Anne-Kristine Schanke har vært medforfatter på flere av
disse. Schanke er medlem i Norsk Trafikkmedisinsk forening og leder for tiden et utvalg i regi
av Norsk Psykologforening som er i ferd med å ferdigstille en førerkortvurderingsvelleder for
norske psykologer. Schanke er med i et trafikkmedisinsk nettverk med representanter fra
U0S, Lovisenberg sykehus med flere. Sunnaas har gjennom flere år hatt et internasjonalt
nettverk i samarbeid med flere aktører innen trafikkmedisin, herav samarbeid med nordiske
nevropsykologer. Sunnaas har inngått i nettverk med både Transportøkonomisk Institutt (Tøl)
og Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet.

Nevropsykologer har spilt en viktig rolle i utviklingen av førerkortvureringer, det er for tiden
ansatt 25 psykologer ved foretaket, hvorav 15 er psykologspesialister, 2 av disse har
doktorgrad (professor og post. doc.), to psykologer er i ferd med å ferdigstille phd.-graden, og
3 er under arbeid. I tillegg er sykehuset vært preget av en omfattende forskningsvirksomhet
hvor Sunnaaas innehar spisskompetanse og setter forskningspørsmål på dagsordenen i tråd
med den internasjonale frontforskning.

Det pågår for tiden et phd-prosjekt ved psykolog Per-Ola Rike med prosjekttittel " Kritiske
faktorer for sikker bilkjøring etter hjerneskade" der bla bilsimulatorutprøvning inngår. Veiledere
er A-K. Schanke og førsteamanuensis Pål Ulleberg ved Psykologisk institutt, Ul0. Sistnevnte
har bla. arbeidet ved Transportøkonomisk institutt (Tøl). Dette er det første nevropsykologiske
phd.-prosjekt som omhandler bilkjøring i Norge.

Sunnaas sykehus HF samarbeider for tiden med Kysthospitalet i Stavern og Kongsgaard
sykehus i Kristiansand om et bilsimulatorutviklingsprosjekt. Dette er finansiert av
Gjensidigestiftelsen ledet av Hans J. Johansen ved Kysthospitalet. Siktemålet er å anvende
kjøresimulator som del av det klniske vurderingsgrunnlag. Internasjonalt er det omfattende
litteratur knyttet til bilsimulatorer, men dette har så langt hatt liten klinisk nytteverdi.

Det er ansatt ergoterapeut ved Sunnaa sykehus HF med videreutdanning i trafikkmedisin fra
Karolinska sykehuset i Sverige, og Sunnaas sykehus HF har ansatt egen kjørelærer.

Sunnaas sykehus HF er det største nevropsykologiske fagmiljøet i Norge. Det utføres ca. 600
førerkortvurderinger per år hvor nevropsykologiske vurderinger inngår.

Sammensetningen av gruppen bør ha en tverrfaglig basis for å ivareta alle aspekter som
inngår i trafikkmedisinske tema. Referansegruppen bør inneholde fortrinnsvis yrkesgrupper
som lege, psykolog, ergoterapeut, kjørekonsulent, fysioterapeut og synspedagog. Det
opprettes en tverrfaglig gruppe sammensatt av fagpersoner fra flere helseregioner på
bakgrunn av eksisterende kontaktflate.
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Siktemålet er primært å bida til et flytdiagram som bidrar til en lik nasjonal praksis der vi bruker
like metoder i hhv. primær- og spesialisthelsetjenesten. Sekundært bør et nasjonalt senter
vurdere hvordan man i samarbeid med nasjonale aktører, herunder offentlige mydigheter, skal
etablere en evidensbasert praksis. Tertiært bør senteret ha som mål å generere forskning om
hvilke faktorer som bør legges til grunn for førerkortvurderinger, hvor ulykkesrisiko bør være
utkommemål.

Ressurser:

Det er behov for 50 % stilling som leder som kan kombineres enten med klinisk og/eller
forskerstilling.

Det er behov for medarbeider i 100 % stilling som i tillegg til klinikk/forskerarbeide også kan
ivareta sekretærfunksjoner.

Øvrige ansatte vil kunne lønnes gjennom sykehuset. Det vil i tillegg søkes eksterne
forskningsmidler.

Oppgaver i forbindelse med senterets kompetansevirksomhet (etablering av faglige nettverk
og referansegrupper, veiledning, undervisning, spredning av kunnskap, arrangering av
kurs/konferanser og deltakelse ved kongresser) må dekkes utenom vanlig driftbudsjett for
klinisk virkomhet.

Vurdering av egnethet for bilkjøring i spesialisthelsetjenestren fordrer multimodale vurderinger.
Ikke sjeldent må flere helsemessige risikofaktorer vurderes, jfr. Helsepersonelloven. Dette
stiller krav til kjennskap til regelverket, men også til at man systematiserer kunnskap om
lavfrekvente populasjoner der det er spørsmål om de fyller helsekravvene. Noen grupper er
godt beskrevet i litteraturen, slik som personer med traumatiske hodeskader, personer med
hjerneslag, personer med demenstilstander og eldre, andre krever at man systernatiserer
kliniske data, slik som personer med ADHD, Asperger, CP og personer med
utvklinghemninger. Et kompetansesenter har til hensikt å bidra med evdensbasert kunnskap til
nasjonale miljøer i samarbeid med internasjonale aktører for å styrke fagfeltet trafikkmedisin.

 
Hvilke ressurser
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Er det andre
momenter som
bør trekkes fram,
som det ikke er
spurt om ellers i
skjemaet?
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Journal of Psychology, 36, 47-58.

Schanke har bidratt i en rekke internasjonale konferanser. De vises også til kapittel i Klinisk
nevropsykologi, undersøkelse av voksne pasienter (red Knut A Hestad og Jens Egeland)
2010). "Førekortvurderinger ved kognitiv svikt" ved AK Schanke, side 95-118.

Videre prosess forankring
Søknaden skal sendes fra HFet til RHFet for videre behandling. Søknaden skal være underskrevet, og

kan sendes via vanlig post og/eller sendes elektronisk som skannet dokument.

Søknaden skal samtidig sendes via e-post til RHFenes prosjektsekretariatet for nasjonale tjenester for
forberedelse til videre saksbehandling (nedsette arbeidsgrupper, planlegge tidsramme m.v.). Videre

saksbehandling iverksettes ved RHF-godkjenning av søknaden.

Prosjektsekretariatets e-postadresse: Nasbnalefenester ihelse.net

Bakgrunnsdokumentene gir et godt utgangspunkt for korrekt utfylling av søknadsskjemaet, noe som
igjen vil sørge for at saksbehandlingen ikke forsinkes.

Grunnslagsdokumenter
Rundskriv 1-19/2003
Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til de regionale helseforetakene

Kriterier for etablering, vurdering, endring og avvikling av nasjonale tjenester
Resultatmål —hva vil nasjonale tienester bli målt på?
Mandat og sammensetning av referansegruppene

Søknadsskjemaet lagres som Worddokument med egnet navn på egen PC.
" Bruk et mest mulig dekkende og beskrivende navn på kompetansesenteret.

Eksempelvis i forhold til type spesialiteter som bør være representert, behov for brukerrepresentasjon o.a.
' Antall og type stilling pr avdeling/enhet som er eller vil bli involvert i tjenesten. Driftsmidler.

Det må komme klart fram om det ligger ressursmessige forutsetninger fra HFet for å påta seg oppgaven. Dette
er ett av punktene som RHFet må ta konkret stilling til før eventuell videresending av søknaden for videre
behandling.


