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Sammanfattning 

Det begränsade körkortet som finns idag är till för att förare som inte fullt ut klarar det 

medicinska kraven för ett körkort, ändå skall kunna köra bil. Till exempel att om man har ett 

lindrigare synfel så skall man endast få köra dagtid. Problemet är att det inte riktigt fungerar, 

dels är det omständigt och dels efterföljs inte reglementet som finns. 

Ett utav problemen som finns idag är att man först måste få sitt körkort återkallat för att 

senare kunna få det begränsat. Ett av problemen är också att få ut information som gör att alla 

parter kan agera som de borde. Att till exempel informera läkarna tydligare om vad de är 

skyldiga att göra.  

 

I våran rapport har vi valt att skriva om åldrandet och hur körvanorna och attityderna är hos 

äldre bilförare. Vi har tagit upp lite om vilka sjukdomar som påverkar köregenskaperna och i 

vilka typer av olyckor de äldre är överrepresenterade i. Sedan tar vi upp hur och vilka 

instanser som kan begränsa och återkalla körkort. Vi har även tagit upp ett exempel om hur 

det fungerar i vårat grannland, Finland. Slutligen tar vi även upp om det finns några 

organisationer som hjälper de äldre i trafiken, under detta avsnitt har vi även presenterat ett 

projekt för de äldre bilförarna, ”65 PLUS”. 

 

Informationsinhämtning har skett genom redan befintligt material skrivna av inom området 

kunniga författare. Dels har vi även pratat med involverade personer inom arbetet med äldre i 

trafiken. 
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1. Inledning 

 

Enligt statistik från Vägverkets Publikation 1998:63 har andelen äldre som dödats i 

trafiken ökat stadigt de senaste 40 åren. Körkortinnehavare som är äldre än 65 år utgör 

en femtedel av alla körkortsinnehavare. Förare över 65 år utgör dock en tredjedel av 

alla som dödas i trafiken. Om man då lägger till att de äldre bilförarna endast kör en 

knapp tredje del så mycket som de yngre gör så blir problematiken ännu större.  

 

Vi har valt att skriva om åldrandet och hur körvanorna och attityderna är hos äldre 

bilförare. Vi har tagit upp lite om vilka sjukdomar som påverkar köregenskaperna och 

i vilka typer av olyckor de äldre är överrepresenterade i. Sedan tar vi upp hur och 

vilka instanser som kan begränsa och återkalla körkort. Slutligen tar vi även upp om 

det finns några organisationer som stödjer de äldre i trafiken, under detta avsnitt har vi 

även presenterat ett nuvarande projekt för de äldre bilförarna, ”65 PLUS”.  

 

Det finns flera olika faktorer som kan göra ett en äldre bilförares köregenskaper 

försämras. Man kan bland annat ha en sjukdom som påverkar bilkörandet, till 

exempel demens, stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. I äldre dagar kan man även 

naturligt drabbas av försämring av vissa kroppsliga funktioner som syn, hörsel och 

reaktionstid.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Den övergripande problemformuleringen vi valt för rapporten är, Äldre bilförare och 

det begränsade körkortet. 

Utifrån detta har vi  valt att analysera följande frågor: 

 

• Vilka typer av sjukdomar som påverkar en bilförares köregenskaper? 

• I vilka typer av olyckor är äldre bilförare inblandade?  

• När en äldre bilförares köregenskaper försämrats något kan man då begränsa 

dennes körkort, och vilka instanser har hand om återkallande och begränsandet 

av körkortet?  

• Hur fungerar det med begränsade körkort i andra länder, som Finland? 
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2. Metod och tillvägagångssätt 

 

Den metod vi har valt att nyttja för att penetrera våra problemformuleringar är att 

använda oss av redan befintligt material. Tiden som varit avsatt för arbetet har inte 

gett oss utrymme att starta några egna undersökningar. Det har inte heller känts 

relevant att göra något sådant då det redan finns mycket forskning och material runt 

vårat ämne.  

Det material vi har hittat och nyttjat är främst tryckt skrift, både i form av böcker och i 

form av publikationer från exempelvis Vägverket. Vi har även haft samtal med inom 

området kunniga personer såsom ansvarig för Äldrerådet på NTF, Nationalföreningen 

för Trafiksäkerhetens Främjande, Jan Åsemar. I samtalet med Jan diskuterade vi 

problemen som finns inom området äldre i trafiken. Vi hade frågor om det begränsade 

körkortet och hur organisationen runt Äldrerådet och studiecirkeln 65 PLUS 

fungerade. Samtalet var givande då Jan Åsemar arbetade med just dessa frågor. Vi 

fick även en hel del litteratur som vi har haft användning för under rapportskrivandet. 

 

Själva rapporten är uppbyggd så att vi först presenterar fakta runt vårat 

problemområde, allt från sjukdomar till vem det är som kan omhänderta körkortet. 

Efter detta försöker vi presentera ett resultat för att slutligen försöka komma fram till 

en diskussion.  

 

2.1 Begränsningar 

Svårigheterna vi har haft när vi producerat rapporten är att det har varit svårt att 

begränsa sig. Det finns väldigt mycket fakta runt just trafikfrågor. Vi valde först en 

huvudfråga men märkte att det blev då för stort så vi var tvungna att begränsa oss till 

en lite mindre fråga. En annan svårighet är att hitta olika teorier som finns runt vårat 

problemområde, det finns nämligen inte så många. Dock som vi skrev innan så finns  

det en hel del material som belyser själva problemet.                    
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3. Resultat 

 

3.1.1 Åldrandet 

Vi blir både äldre och friskare hela tiden, den förväntade livslängden kommer allt 

närmare den maximala livslängden. Bidragande orsaker till det här är förbättrad 

hälsovård, kraftigt minskad barndödlighet och generellt sett mycket bättre 

levnadsförhållanden. Detta får till följd att andelen äldre i våran befolkning ökar. Idag 

finns det drygt en miljon människor som är sextiofem år och äldre, om tjugo år är det 

2,1 miljoner människor. Idag består 17 procent av befolkningen av människor som är 

65+. Om tjugo år har det ökat till 22 procent. (Spolander, 2003) 

 

3.1.2 Mobilitet 

Bilen är idag väldigt viktig för många i samhället. Att man är mobil påverkar mycket 

till exempel möjligheten att kunna hälsa på släktingar och vänner samt att kunna 

känna sig fri. Många som bor i småhusområden med litet serviceutbud är beroende av 

bilen för att sköta sina dagliga sysslor. Det är med andra ord viktigt att man kan vara 

mobil så länge som möjligt. (Spolander, 2003) 

 

3.1.3 Äldres körvanor och körbeteende 

Äldre förare i trafiken har en tendens att köra långsammare och försiktigare än andra. 

De väljer i allmänhet att köra på kända vägar och undviker att köra under svåra 

förhållanden såsom mörker och rusningstrafik. Äldre förare tar också längre tid på sig 

innan man väljer att köra ut i en korsning. Äldre förare brukar med andra ord 

kompensera sitt sätt att framföra fordonet till vad de känner att dom är mer eller 

mindre är bra på i trafiken. De underlättar sin körning genom att reducera bort 

försvårande saker som till exempel att köra när man är trött eller att kanske röka under 

körning. (Englund, A & Gregersen N P & Hydén, C m.fl. 1998) 

 

 

3.1.4 Attityder 

Det är stora skillnader i attityd när det gäller hastighet om man jämför äldre bilförares 

med yngre. Ju äldre man är desto mer positiv är man till lägre fart. När det gäller 
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trafiksäkerheten vill till exempel en majoritet av det äldre sänka hastigheterna för att 

förbättra den. Detta är dubbelt så många som i de yrkesaktiva åldrarna. Samma 

skillnad är det gällande attityden med hårdare straff för fortkörning. En parantes här är 

att kvinnor är klart mer positiva till lägre hastigheter. (Spolander, 2003) 

 

 

3.2 Orsaker till olyckor 

Det finns flera olika typer av olyckor orsakade av äldre. Vissa av dom beror på 

sjukdomar och andra på äldres överdrivnas försiktighet i trafiken.  

 

3.2.1 Sjukdomstyper som kan påverka köregenskaperna 

När det gäller sjukdomar som olycksorsak så finns det givetvis många, och desto äldre 

en person blir desto benägnare att drabbas av sjukdomar blir personen. Givetvis kan 

till exempel influensan utgöra en trafikfarlig sjukdom, men vi har valt att presentera 

några mer för trafiken relevanta typer av sjukdomar.  

Oftast är det så att äldre bilföraren med en sjukdomsbild är medveten både om sin 

ålder och sin sjukdom, han eller hon brukar då anpassa sin bilkörning därefter. Detta 

kan handla om att undvika att köra på natten om man vet att man har en ökad 

bländningskänslighet, undvika långkörning på grund av trötthet och undvika snabb 

trafik genom att välja andra tider och vägar. Denna anpassning fungerar inte hos 

förare där sjukdomen samtidigt påverkar omdöme och förmåga till insikt, som till 

exempel demenssjukdomar. (Englund, A & Gregersen N P & Hydén, C m.fl. 1998) 

 

3.2.1.1 Demenssjukdomar 

Demenssjukdomar har först på senare tid uppmärksammats ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Det kan tidigt vara svårt att identifiera denna sjukdom då den 

kommer ”smygande”. Det svåra med dom här typen av sjukdomar är när gränsen går 

för att man inte längre är lämplig som bilförare. Egentligen är demens ingen sjukdom 

i sig utan mera ett tillstånd som orsakas av andra sjukdomar. Det finns ett flertal olika 

demenssjukdomar och den största ut av dessa är Alzheimers sjukdom som svarar för 

cirka 50 procent. Dessa typer av sjukdomar drabbar huvudsakligen högre mentala 

funktioner och har stor betydelse för kör egenskaperna.  
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Rent faktiskt kan den påverka flera funktioner. Den kan påverka minnet så man bland 

annat inte kommer ihåg väjningsregler och andra trafikregler. Det kan även påverka 

de Visuospatiala funktionerna vilket gör att man har svårigheter att tolka 

sinnesintrycken som till exempel att uppskatta hastigheten. Svårigheter med dessa 

funktioner kan också innebära problem med orienteringen och leder till att folk med 

demenssjukdomar lättare kör vilse. (Vägverkets publikation 1998:63) 

 

3.2.1.2 Stroke 

När en person initialt drabbas av en stroke innebär detta en stor sjuklighet med en 

halvsidigförlamning. Detta tillstånd beror på blodproppar eller blödningar som 

orsakar skador på en del av hjärnvävnaden detta stör då hjärnans funktion. Det 

inträffar cirka 30 000 nya fall av stroke i Sverige varje år.  De allra flesta fallen 

drabbar äldre människor, dock drabbar det också oftast folk som på andra sätt är sjuk, 

vilket gör att andelen bilförare inte är så stor inom just den här riskgruppen. 

Sjukvården har dock börjat se mer och mer på stroke som ett problem när det gäller 

bedömningen av lämpligheten för bilkörning. (Vägverkets publikation 1998:63) 

 

 

3.2.1.3 Hjärt- och kärlsjukdomar 

Det finns flera olika sätt dessa sjukdomar kan påverka en persons körförmåga. En av 

riskerna är naturligtvis om en akut sjukdom uppstår såsom hjärtstopp eller påverkan 

av hjärnans cirkulation genom proppar i dess blodkärl. Det är oförutsägbart och näst 

intill omöjligt att veta när en sådan här sjukdom kommer att ”slå” till. Det gör den än 

mer lömsk i trafiksammanhang. Förekomsten av hjärt- kärlsjukdomar ökar med 

stigande ålder. En annan av dessa sjukdomar som inte är ovanlig vid hög ålder är så 

kallat förmaksflimmer. Detta kan i sin tur orsaka avgång av blodproppar till hjärnan, 

med ett stroke insjuknande eller plötslig medvetslöshet som följd. (Englund, A & 

Gregersen N P & Hydén, C m.fl. 1998) 
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3.2.1.4 Diabetes 

Diabetessjukdomen är en endokrin/metabol sjukdom, men som på sikt kan leda till 

åderförkalkning och blödningar i exempelvis ögonbotten. Sjukdomen behandlas med 

blodsockersänkande preparat såsom tabletter och insulin, det medför en risk att man 

kan få för lågt blodsocker vilket i sin tur kan leda till medvetandeförlust. Självklart 

utgör en sådan medvetandeförlust en stor risk om den drabbar en bilförare. Studier har 

dock visat att kognitiva funktioner påverkas redan innan en person får känningar av 

hotande lågt blodsocker.  

Det finns två typer av diabetes den ena, Typ 2, är en diabetessjukdom som debuterar 

vid hög ålder, så kallad åldersdiabetes. Denna kan till en början behandlas med kost 

eller tabletter och utgör under det stadiet ingen trafikfara. Desto längre sjukdomen 

varar desto större blir behovet av kompletterande behandling av insulin. Dock så är 

risken för plötsliga blodsockerfall och plötslig medvetslöshet mindre för personer med 

Typ 2 än för personer med Typ 1 diabetes.  

Typ 1 är en diabetes sjukdom som debuterare i tidiga år och som redan från början 

kräver Insulinbehandling. När sjukdomslängden och åldern stiger så ökar risken för så 

kallad senkomplikationer. Detta påverkar bland annat synförmågan och viss mån 

rörelseförmågan och njurfunktionen.  

(Englund, A & Gregersen N P & Hydén, C m.fl. 1998) 

 

3.2.1.5 Ålderns inverkan på köregenskaperna  

När man blir äldre så sker vissa förändringar i kroppen utan att egentligen drabbas av 

några sjukdomar så försämras ändå vissa av kroppen funktioner. Till exempel kan 

synskärpa försämras och vissa funktioner kan drabbas av en viss förlångsamhet. 

Andra funktioner som med åren blir sämre är hörsel och reaktionstiderna. Detta 

behöver som tidigare skrivits inte föranledas av någon tidigare sjukdom. Dock så kan 

dem ändå påverka köregenskaperna till stor del. Främst genom att sådana här 

förändringar på kroppens funktioner kommer liksom, demensen symptom, 

smygandes. Det kan därför vara svårt att avgöra när en bilförare inte längre är kapabel 

att framföra ett fordon trafiksäkert. (Vägverkets publikation 1998:63) 
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3.3 Olyckstyper 

 

De olyckstyper som äldre personer ofta är inblandad i är korsningsolyckor, speciellt 

vänstersväng till korsande väg där man kolliderar med mötande bil samt att man inte 

uppmärksammat att väjnings- eller stopplikt råder. Det finns även en viss 

överrepresentation i fordonsolyckor där den äldre kolliderar med ett annat fordon 

bakifrån samt i situationer där den äldre befinner sig på fel sida av vägen. 

(Vägverkets publikation 1998:63) 

 

3.3.1 Korsningsolyckor 

När det gäller korsningsolyckor rör det sig om en situation där man måste hålla reda 

på flera händelseförlopp samtidigt. Man skall bedöma trafikflöden i flera olika 

riktningar samtidigt som man skall uppskatta hastighet på mötande och passerande 

fordon och utöver detta skall man hantera sitt eget fordon med lämplig anpassning av 

hastighet och riktning. Detta är givetvis en situation som ställer höga krav på en väl 

fungerande hjärnfunktion, så att man klarar av att analysera och fatta rätt beslut innan 

man utför något. (Vägverkets publikation 1998:63) 

 

3.3.2 Stopp och väjningspliktolyckor 

Olyckor där äldre inte iakttagit att stopplikt råder, eller missat att man har 

väjningsplikt mot andra fordon kan ofta bero på kognitiva störningar, dvs. en 

nedsättning av hjärnans funktioner som innebär svårigheter med uppmärksamhet, 

omdöme, minne eller svårigheter att rätt tolka rumsliga förhållanden och omsätta detta 

i de trafiksäkra åtgärderna. Sådana kognitiva störningar kan uppstå efter stroke, men 

kan även vara en del av demenssjukdom. Påkörning bakifrån kan förstås som ett 

förlångsammat handhavande av bilen eller en fördröjd uppfattning av situationer där 

en snabb hastighetsändring sker. (Vägverkets publikation 1998:63) 
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3.3.3 ”Underliga” olyckor 

Att en äldre bilförare någon gång kan ses körandes på fel sida av vägen kan ibland 

förstås i att de har svårigheter med rumsuppfattning och även besvär att kunna skilja 

på höger och vänster, detta kallas även för höger- vänsterpraxi. Bägge förekommande 

efter strokesjukdom och demens.  

Det har även inträffat en del olyckor där äldre bilförare har tagit fel på broms- och 

gaspedal. Detta kan bero på att man har problem med informationshanteringen i 

hjärnan. Om man haft en stroke kan man få problem med att skilja på höger och 

vänster. Till detta kan man lägga till sig en bristande förmåga att kunna omvärdera 

effekter av det som sker. Den som trampar på gasen och tror det är bromsen trycker 

ännu hårdare för att få stopp på fordonet i stället för att släppa upp foten från 

gaspedalen. (Vägverkets publikation 1998:63) 

 

Men som författarna har skrivit tidigare på sidan 4. Är det ju så att de flesta av de 

äldre anpassar sin bilkörning till sin egen skicklighet och undviker på så sätt att köra 

när man anser att man ej klarar det. 

 

Olyckor med äldre inblandade tenderar att få allvarligare följder än andra 

åldersgruppers olyckor, vilket främst beror på att den åldrande kroppen är mycket 

skörare och att den därför vid samma sorts olycka lättare blir skadad än en yngre.  

Detta är allvarligt därför att en äldre människa har svårare att återhämta sig efter en 

fysisk skada. För många äldre kan ett benbrott betyda slutet på ett självständigt liv. 

(Englund, A & Gregersen N P & Hydén, C m.fl. 1998) 
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3.4 Körkortet 

 

När man idag tar körkort så är giltighetstiden i princip livslångt. Man förnyar det var 

tionde år men utan någon form av kontroll av lämpligheten, till exempel genom syn 

eller läkarundersökning. Det ligger mycket ansvar på den enskilda bilföraren, att själv 

inse när det är dags att sluta köra bil. (Vägverkets publikation 1998:63) 

 

3.4.1 Det begränsade körkortet 

Funktionsnedsättningar kommer ofta smygande under en lång period. Det kan 

resultera i att man fungerar bra men inte riktigt så bra som förr. Då kan det finnas en 

möjlighet att utfärda ett begränsat körkort. Körkortet kan då anpassas till den specifika 

förarens problem. Det kan röra sig om att begränsas till att bara gälla dagsljus eller 

inom en viss geografisk yta. Man kan också begränsa körkortet till att man alltid 

måste ha en medpassagerare med sig eller att man har en viss maxhastighet på 

körkortet. 

Hittills har det mest utfärdats begränsade körkort till de med synfältsbegränsningar 

eller nedsatt mörkerseende. Dessa har då fått en ”dagsljus” begränsning på sina 

körkort. Detta körkort gäller då från en timme efter soluppgång till en timme innan 

solnedgång. Endast i något enstaka fall har körkort med geografisk begränsning 

utfärdats, detta som grundats på trafiken i det specifika området. 

Problemet med dagens begränsade körkort är att man endast kan söka det om ens 

ordinarie körkort återkallats. Idag kör endast ett tiotal omkring med begränsade 

körkort i Sverige. (Vägverkets publikation 1998:63) 

 

 

3.4.2 Återkallande av körkort 

Ett körkort kan återkallas av flera andledningar. Det kan återkallas till exempel på 

upprepade trafikförseelser eller att man kört onykter. Körkortet kan också återkallas 

om en läkare finner en patient olämplig som bilförare på grund av sjukdom eller 

skada. Detta skall då anmälas till länsstyrelsen som tar beslut om återkallande eller ej. 

(Vägverkets föreskrifter 1998:63) 
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3.5 Tillsynsinstanser 

 

3.5.1 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen är den instans som prövar om en person ska få behålla sitt körkort eller 

inte, efter att man fått kännedom av polis eller läkare att en körkortsinnehavare har en 

så pass allvarlig sjukdom att den kan vara trafikfarlig. http://www.lanstyrelsen.se 

Det vilar därför ett tungt ansvar på både läkare och poliser, att så fort dom får 

kännedom om någon sjukdom som kan vara av intresse för Länsstyrelsen. Att man 

meddelar detta till länsstyrelsen så att dom kan utreda körkortsfrågan. (Vägverkets 

publikation 1998:63) 

 

 

3.5.2 Vägverket, trafikmedicinska rådet 

Vägverket har ett trafikmedicinsktråd bestående av en arbetsgrupp med läkare, jurister 

och handläggare, sammanlagt är det runt femton personer. Denna arbetsgrupp arbetar 

huvudsakligen med körkortmedicinska frågor. Rådet uttalar sig om dessa frågor i 

enskilda eller på remiss från länsstyrelsen eller förvaltningsdomstol. Bedömningarna 

görs utifrån de trafikmedicinska krav som finns. Det kommer in mellan 500 och 600 

sådana här ärenden till rådet varje år. I cirka 70 procent av fallen blir svaret att föraren 

anses som icke lämplig. Man kan också ansöka om dispens för det medicinska krav 

som finns för innehav av körkort, även dessa frågor prövas hos trafikmedicinska 

rådet. I dessa fallet beaktas behovet av körkort och de som får dispens ligger ofta 

väldigt nära att uppfylla de medicinska kraven.  Ungefär 30 till 40 procent av dem 

som söker får dispens. (http://www.vti.se/pdf/reports/R460.pdf Sid. 58 av 155.) 

 

3.5.3 Läkare 

Läkaren har en mycket betydande roll när det gäller bedömningen av förarens 

lämplighet att inneha körkort. Detta är reglerat i KKL (Körkortslagen 1998:488) 10 

kap 2 §. Här står det att om en läkare som utför en undersökning av en körkortshavare 

kommer på att denna är olämplig att inneha körkort så skall läkaren anmäla detta till 

länsstyrelsen. Han måste dock meddela körkortshavaren om detta först. Läkaren 

behöver inte göra en anmälan om denne tror att körkortshavaren kommer att avstå 

från bilkörning på läkarens uppmaning.  Läkaren skall då utgå från vissa punkter om 
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medicinska krav som står angivet i VVFS (Vägverkets föreskrifter) 1996:200, 1– 4 

kap. Denna paragraf utelämnar mycket av bedömningen till läkaren då den kan tolkas 

ganska brett. Här står bland annat att om synskärpan är för låg så är föraren uppenbart 

olämplig. (Vägverkets publikation 1998:63) 

 

3.5.4 Polisen 

Polisens roll här är att uppmärksamma länsstyrelsen på en körkortinnehavare 

medicinska förmåga. Det är polisen som är ute där det sker och står för den allmänna 

kontrollen. Dock kan inte polisen själv besluta om ett återkallande på medicinska 

grunder. I körkortsförordningen 7 kapitel 9 § 1 står det bland annat att 

polismyndigheten skall anmäla till länsstyrelsen om man har anledning att anta att en 

körkortinnehavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att få inneha 

körkort. (SFS 1998:980: Körkortsförordning) 

Men polisen skall omhänderta ett körkort enligt KKL (Körkortslagen) 1998:488          

5 kapitel 7 § 3. Där står det ”Ett körkort skall omhändertas om körkortshavaren till 

följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att köra ett körkortspliktigt 

fordon på ett trafiksäkert sätt” I KKL 8 § står det även ”Om ett fordon körs i strid mot 

denna lag eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, skall polisen 

hindra fortsatt färd, om den kan vara en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller ställa 

till svåra problem på annat sätt” 

När polisen lämnar en anmälan till länsstyrelsen så skall den innehålla iakttagelser så 

att länsstyrelsen kan begära krav om läkarundersökning. (Vägverkets publikation 

1998:63) 

 

 

3.6 Tillvägagångssätt och resultat i Finland 

I början av sjuttiotalet införde man i Finland ett nytt system för medicinska kontroller 

av äldre körkortshavare. Detta innebär att körkortet är giltigt fram till den dag man 

fyller sjuttio. Om därefter vill fortsätta köra bil får man genomgå en medicinsk 

undersökning och sedan ansöka om ett nytt körkort. Därtill måste två utomstående 

personer styrka att den äldre bilföraren bevarat sin körförmåga genom regelbunden 

bilkörning. (Spolander, 2003) Efter detta utfärdas ett körkort som är giltigt i max fem 

år. När sedan föraren fyllt åttio år sker kontrollerna oftast ännu tätare. 
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Körkortsinnehavaren måste alltså, för att behålla sitt körkort, minst vart femte år 

besöka en läkare för att genomgå en undersökning. Denne måste också skaffa sig två 

pålitliga vittnen som uttalar sig om dennes fortsatta körerfarenheter. Föraren måste 

därtill två gånger besöka en polismyndighet som ansvarar för körkortsfrågor, en gång 

för att lämna ansökan och en gång för att hämta körkortet. Föraren måste även 

avlägga skatter och avgifter.  

Om en förare blivit nekad av en läkare att fortsätta köra bil så finns det ingenting som 

säger att han inte kan gå till en annan för ett nytt utlåtande. Alltså kan man vandra 

från läkare till läkare tills man får ett positivt besked. Detta kan inte polisen, när dom 

lämnar ut körkortet, ta i beaktning då det endast är det senaste utlåtandet som gäller.  

En läkare nekar inte en förare dennes körkort utan att ha mycket starka skäl. Om 

föraren ändå får ett negativt besked och går till en annan läkare så har det, via 

erfarenheter, visat sig att det för varje sökande alltid finns en läkare som ger ett 

positivt utlåtande. 

Man har gjort ett försök att utvärdera den finska modellen. Man har då gjort 

jämförelser med ålders trenden i finsk och svensk olycksstatistik. Man kunde då inte 

se några vinster vad det gäller säkerhet bland de finska jämfört med de svenska 

bilförarna över sjuttio år. Inte heller var kunskapen och motivation högre när det 

gäller medicinska körkorts frågor bland de finska läkarna jämfört med de svenska. 

(Vägverkets publikation 1998:63) 

 

3.7 NTF - En hjälpande organisation 

 

Förutom de tillsynsinstanserna som nämns ovan så finns det olika organisationer och 

föreningar som försöker öka kunskaperna hos de äldre. En av dessa är NTF, 

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, som är en oberoende 

trafiksäkerhetsorgansation som arbetar huvudsakligen med nollvisionen, d v s allas 

rätt till en trygg och säker trafik. NTF består av ett 70 tal riksorganisationer och 

hundratals regionala och lokala föreningar som är representerade över hela landet. 

(http://www.ntf.se)  I NTF finns det särskilda råd som jobbar med olika grupper, däri 

bland Äldrerådet. I Äldrerådets nätverk finns en rad olika pensionärsorganisationer 

som till exempel PRO, Pensionärernas Riksorganisation och SPF, Sveriges Pensionärs 

Förbund. Nedan kommer ett projekt, 65 PLUS, som just NTF har tagit fram. 
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3.7.1 Studiecirkeln 65 PLUS 

65 PLUS är ett studiecirkelmaterial för de äldre bilförarna som tagits fram av FMK, 

Försvarets Motorklubb, i samarbete med NTF och pensionärsorganisationerna. Under 

dessa studiecirklar diskuteras blanda annat bilkörning och vad som händer när man 

blir äldre. Man går igenom olika risksituationer och hur man skall agera i dem.  

Totalt skall studiecirkeln pågå i 24 timmar och innehålla mellan 8 till 12 personer. 

Man har dels teoretisk genomgång och utlärning samt att man att ger sig ut 

tillsammans i bil för att gå igenom olika trafiksituationer. (Björkman, T & Carlsson, 

G, 2002) Syftet med studiecirkeln är att stödja de äldre bilförarna på äldre dagar så att 

de kan fortsätta köra så länge, så säkert och så tryggt som möjligt. (Spolander, 2003) 
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4. Diskussion 

Det finns många faktorer som påverkar en äldre förares köregenskaper, naturligtvis 

finns det yttre faktorer som vi inte har presenterat. De huvudsakliga sjukdomstyper vi 

gått igenom är demens, stroke, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. De olika 

sjukdomarna påverkar kroppen och köregenskaperna på olika sätt, alltifrån 

minnesfaktorer till rent kroppsliga problem som till exempel en blodpropp. 

Köregenskaperna kan även påverkas av det naturliga åldrandet, när vi blir äldre kan 

det hända att man hör och ser sämre och har en försämrad reaktionstid utan att man 

för den saken skull har en sjukdom.  

 

När det gäller vilka sorters olyckor som de äldre bilförarna är inblandade i så är det 

främst korsningsolyckor, stopp- och väjningspliktsolyckor samt något vi valt att kalla 

underliga olyckor. Att man har problem med ovanstående olyckor som äldre bilförare 

kan bero på en sjukdomsbild med demens eller kanske stroke. Demenssjukdomar och 

stroke kan påverka en på så sätt att man har problem med bland annat 

uppmärksamhet, omdöme och minne. Att man kör på någon bakifrån kan bero på en 

så kallad förlångsamhet som kan komma helt naturligt när man åldras.  

Hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes påverkar främst genom att det är så pass 

oförutsägbart. Dessa sjukdomar kan ge ett akut sjukdomstillstånd som kan inträffa i 

hemmet likväl som i trafiken och kan då få ytterst trafikfarliga konsekvenser. 

 

När det gäller körkortet så har vi försökt belysa det lite krångliga systemet med 

återkallning och begränsning. Det är i dag en stor problematik att begränsa ett körkort, 

för att få det begränsat måste man först ha fått det återkallat. Mycket ansvar ligger på 

läkaren som skall bedöma om en förare anses olämplig att inneha ett körkort. De 

medicinska krav som står skrivet i VVFS är inte strikt utformade utan lämnar mycket 

av bedömningen till läkaren. Läkaren kan visserligen ta hjälp av Trafikmedicinska 

rådet vi svårbedömda situationer men detta förlänger handläggningstiden för det 

enskilda ärendet.  

Mycket ansvar ligger även på polisen som i sitt jobb träffar på många trafikanter. 

Givetvis är det dock svårt för en polis som inte har en medicinsk utbildning att 

bedöma om en förare är att anses som olämplig utifrån det medicinska perspektivet. 

En polis kan endast utgå från sin erfarenhet av liknande fall samt sitt sunda förnuft. 
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Ett system med regelbundna medicinska kontroller efter sjuttio års ålder infördes i 

Finland i början av sjuttiotalet. Systemet bygger på dels att en läkare gör ett utlåtande 

samt att man ett intyg från två utomstående personer om att bilföraren bevarat sin 

körförmåga genom regelbunden bilkörning. Detta system har visat sig vara 

resurskrävande för samhället och inga säkerhetsvinster har kunnat påvisas för förare 

över sjuttio. Detta kom man fram till efter en noggrann jämförelse med en 

motsvarande grupp svenska förare som inte genomgått några medicinska 

undersökningar.  

 

Vi som skrivit rapporten föreslår en tydligare lagstiftning när det gäller begränsning 

och återkallande av körkort när det gäller det medicinska perspektivet. Vi anser att 

lagstiftningen för läkare måste blir klarare, det skall inte finna några otydligheter. När 

det gäller just läkaren så måste man understryka att hans roll är viktig och att det 

ligger på hans ansvar. Det är trots allt så att det inte finns någon annan som har mer 

kunskap inom medicin än just en läkare. Det hjälper naturligtvis inte med att bara 

skärpa lagstiftningen utan man måste även på andra plan öka kunskapen bland alla 

parter. 

Att som i Finland införa obligatoriska medicinska undersökningar är inget vi tror på, 

dels för att undersökningar visar att det inte ger så pass mycket och dels för att det är 

integritetskränkande att generalisera alla äldre bilförare som en trafikfara.  

Om en person i Sverige idag drabbas av en av de ovannämnda sjukdomarna så träffar 

han ju sannolikt en läkare, dels för att diagnostisera sjukdomen och dels för att 

behandla den. Vi anser att den läkaren i så fall skulle kunna ha möjligheten att redan 

vi det tillfället göra länsstyrelsen uppmärksam på detta och då föreslå en begränsning 

eller i allvarligare fall ett återkallande av körkortet. En förutsättning för detta är att 

alla läkare tillämpar samma praxis så att inte endast en läkare i en stad tillämpar den 

här typen av åtgärd. Ingen skulle då vilja gå till denne läkare genom att riskera sitt 

körkort vid sjukdom och då är ju syftet absolut inte uppnått. 

Man skulle också kunna utnyttja polisen bättre genom att om de upptäcker en förare 

som de inte tror uppfyller de medicinska kraven, så skull dom kunna begära att 

bilföraren genomgår en medicinsk undersökning för att fortsätta köra bil.  

 

En annan förutsättning för våran idé är att man inte skall behöva vänta på att först få 

sitt körkort återkallat för att få det begränsat. Utan istället att man skall kunna 
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begränsa ett körkort direkt. Begränsningen skulle givetvis kunna brytas om bilföraren 

blir frisk. En begränsning skall naturligtvis kunna ske även på bilförarens egen 

begäran. 

 

För att kunna genomdriva våran idé så krävs en del lagändringar men det räcker 

naturligtvis inte med det. Det kommer även krävas att man allmänt ökar kunskapen 

om problemet bland folk i allmänhet och de inblandade parterna i synnerhet. Vårat 

budskap är även att man inte skall se det som en skam att få sitt körkort begränsat utan 

att det istället visar ett stort ansvar, både för sig själv och omgivningen.  

 

Nu är det så att det absolut inte bara är de äldre som kan försaka problem i trafiken, 

det är inte heller bara äldre som drabbas av sjukdomar. En begränsning eller ett 

återkallande av körkort skall kunna ske av en yngre bilförare som inte uppfyller de 

medicinska kraven. Anledningen till att vi belyst de äldre är att det är syftet med 

rapporten och läsaren får inte tro att vi generaliserar de äldre bilförarna. En sak är 

viktigt att påpeka, huvudparten av de äldre bilförarna sköter sig klanderfritt i trafiken 

och är med sin erfarenhet och kunskap bra mycket duktigare bilförare än de yngre. 

 

Vi hoppas att vi under rapporten har hunnit ta upp och kunnat fördjupa läsaren något 

inom ämnet, Äldre i trafiken och det Begränsade körkortet. Vi hoppas att lite av 

problematiken runt det byråkratiska när man omhändertar ett körkort har kommit 

fram. Vår förhoppning är också att vi har lyckats besvara den frågeställning som finns 

med i inledningen.  
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