Temadag d. 6. november 2013 i Odense

Bilkørsel og kognitive vanskeligheder

Andreas Roost, bilinspektør i Rigspolitiets Færdselssektion

e-mail: aro005@politi

Lovgrundlag (politi):
Jmt’s bekendtgørelse nr. 12 af 10/1-2013 (Kørekortbekendtgørelsen)

Jmt’s cirkulære nr. 9045 af 1/2-2013 (Kørekortcirkulæret)

Lovgrundlag (læge):
Sundhedsstyrelsen vejledning om neurologiske sygdomme og
kørekort 2008
Vejledningen knytter sig til § 44 i lov nr. 451 af 22. maj 2006 om
autorisations af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed.
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Sager om kørekort igangsættes af:
Lægen – køreforbud1
1.1 Kørselsforbud
Efter en pludselig opstået neurologisk skade vil patienten ofte ikke kunne føre et
motorkøretøj på fuldt betryggende måde. Det kan fx skyldes påvirket funktion af
bevægeapparatet eller en øget risiko for fornyet pludselig neurologisk skade. Dette
vil i mange tilfælde kun gælde for en begrænset periode. Lægen skal altid vurdere,
hvornår patienten (om muligt) kan genoptage kørslen, og oplyse patienten om denne
vurdering. Denne periode kaldes et ”kørselsforbud”, selvom lægen ikke har
egentlig myndighed til at udstede et forbud mod at føre motorkøretøj, det har kun
politiet.
Hvis patienten ikke har forståelse for denne fare ved fx bilkørsel, skal lægen
anmelde patienten til den regionale embedslæge. Skønnes faren at være
umiddelbart overhængende, skal lægen kontakte politiet.
Note 1

Sundhedsstyrelsen vejledning om neurologiske sygdomme og

kørekort 2008

Andre sundhedspersoner
1.3 Autoriserede sundhedspersoners ret
I nogle tilfælde opdages de neurologiske defekter, der vil udgøre en fare i
trafikken, først under et eventuelt rehabiliteringsforløb, og da oftest af andre
sundhedspersoner end læger. Der står i sundhedsloven (nr. 546 af 24. juni 2005):
§ 43. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end
behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent
private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer,
private personer m.fl.

Dermed har alle autoriserede sundhedspersoner ret til at videregive helbredsoplysninger om patienten til myndigheder mm. uden patientens samtykke, så længe
videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af væsentlige hensyn til enten
patienten eller andre. Det forudsættes også her, at sundhedspersoner har forsøgt at
indhente patientens samtykke inden videregivelsen, men samtykket er ikke et krav

Politiet
Det er den enkelte fører af et motorkøretøj, der har ansvaret for at kunne
føre køretøjet på fuldt betryggende måde, jf. færdselslovens § 54:

§ 54. Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen,
som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn,
påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende
årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre
køretøjet på fuldt betryggende måde.
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Visitering hos embedslægeinstitution
Tager stilling til indholdet af
lægeattesten og anbefaler fx.:
• Fornyelse - ingen fornyelse
• Evt. suppl. speciallægeerklæring
• Tidsbegrænsning

3 sagstyper

• Vejledende helbredsmæssig køretest og
evt. vilkår - udtalelse hos bilinspektøren

Sagstyper:
1. Åndelig førlighed (kognitive forhold)
2. Legemlig førlighed (fysisk handicap)
3. Åndelig og legemlig førlighed

Sagstype 1:
Åndelig førlighed (kognitive forhold)

Lægeattestens pkt. G 1. Psykisk sygdom?
G 2. Mental svækkelse eller kognitive problemer?
Lægeattestens vejledning om G2:
Besvares bekræftende, hvis undersøgte har alvorligt svækket dømmekraft eller alvorligt svækket mental eller kognitiv funktion.
Undersøgelserne urskivetest og ordgenkaldelse er obligatoriske ved
fornyelse af kørekort fra det 70. år.

Embedslægens anbefaling i sagstype 1

Ved testen bør ansøgers rum- og retningssans,
orienteringsevne samt koncentration i komplicerede
trafiksituationer testes. Endvidere bør ansøgers evne
til at forstå, huske og senere gennemføre simple
trafikale instruktioner også testes.

Bilinspektør visiterer

Lægeattest
Kørekortakter
Speciallægeerklæring
Opbyggeroplysninger
Telefonkonsultation
Udtalelse fra embedslægen
Udtalelse fra
fysioterapeut/ergoterapeut

Anbefaling med vilkår
Testskema

Gennemførelsen er reguleret af Kørekortcirkulærets bilag 3
Krav til testen:
Kørselsrute: I og uden for by, varierende hastigheder,
vejbredder og trafikintensitet. Vise flest mulige
orienterings- og manøvrefærdigheder. Ingen særligt
vanskelige trafiksituationer i testens første minutter. Om
nødvendigt motorvej, kørsel i mørke
Varighed: Min. 30 min. og forlænges v. svigtende
koncentration. Testen kan afbrydes såfremt kørslen
bliver farlig.

Krav til testen (fortsat):
Indhold:
• Hukommelse: Huske given besked, færdselstavler
• Orientering: Placering i vognbane efter planlagt rute og angivet mål
Beherske almindelig parkering og bakning
• Rum- og retningssans: Korrekt bremseafstand til forankørende
Passende hastighed ift. trafik og vejr
Bedømmelse af afstand til andre i vejkryds
• Koncentrationsevne: Iagttage ansøger ikke viser tegn på træthed/

svigtende koncentrationsevne, evt. forlænge
testens varighed

Kode

Fejltype

Sæt kryds(er)

Indgreb
Fysisk

1.30.0

Særlige forhold ved kørsel med personer, hvor der er mulig svækkelse af de kognitive funktioner
jf. Retningslinier for afholdelse af VHK i kørekortcirkulærets bilag 3
Hukommelse

1.30.1

Kan ikke huske en given besked om fx, at "køre til højre ad første sidevej"

1.30.2

Kan ikke genkende og efterleve betydningen af nogle af de mest almindelige færdselstavler.
Orientering

1.30.3

Placerer ikke køretøjet i korrekt vejbane efter planlagt rute med angivent mål.

1.30.4

Kan ikke beherske almindelig parkering mellem holdende køretøjer.

1.30.5

Kan ikke beherske almindelig bakning

1.30.6

Er ikke opmærksom på pilsignal i lysreguleret kryds
Rum- og retningssans

1.30.7

Kan ikke tage hensyn til korrekt bremseafstand til forankørende køretøj

1.30.8

Kan ikke køre med passende hastighed i forhold til øvrige trafikale og vejrmæssige forhold

1.30.9

Kan ikke beherske udkørsel ved vej med ubetinget vigepligt

1.30.10

Kan ikke beherske korrekt venstresving i lysreguleret kryds, hvor især bedømmelse af afstand til
modkørende og disses hastighed bør vurderes

1.30.11

Afpasser ikke hastigheden til kørende man vil flette sammen med

1.30.12

Holder for lille sidafstand til holdende køretøjer

1.30.13

Placerer sig forkert ved fremkørsel i rundkørsel
Koncentrationsevne

1.30.14

Ansøgeren/kørekortindehaveren viser tegn på træthed/svigtende koncentrationsevne under kørslen

Verbalt

Første gangserhververe af kørekort
Rum- og retningssans

Orientering

Hukommelse

Koncentrationsevne

Da ansøgerens orienteringsfærdigheder og rum- og retningssans ikke kan afprøves som
på offentlig vej, afprøves manøvrefærdigheder og evnen til bedømme afstand ved at
gennemføre flg. øvelser efter en forudgående instruktion af den prøvesagkyndige:
Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning
Dobbelt undvigemanøvre med bremsning
Slalomkørsel i mellem kegler
Bakning
Almindelig kørsel/venstresving

Boglige evner
– når der tvivl om de boglige evner er tilstrækkelige til at
erhverve kørekort

Ved testen bør ansøgers rum- og retningssans, orienteringsevne samt koncentration i komplicerede trafiksituationer testes. Endvidere bør ansøgers evne til
at forstå, huske og senere gennemføre simple trafikale instruktioner testes.

- anbefaler påbegyndelse af køreundervisning

Køretestens resultat herunder evt. begåede fejl dokumenteres
i et bedømmelsesskema, som er et bilag til testskemaet

Testresultater:
Kørefærdigheden i trafikken er tilfredsstillende:
Kørekortet fornys og eventuelle vilkår om indretning og udstyr
anbefales

Kørefærdigheden i trafikken er ikke tilfredsstillende:
Ansøgeren indstilles til en kontrollerende køreprøve
Ansøgeren indstilles til at kørekortet inddrages

Hvordan ved vi, at det er tid til at “hænge bilnøglerne”
Det er når din hunds ansigt ser sådan ud !!!

Tak for jeres opmærksomhed!
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