
TEMADAG: Bilkørsel og kognitive vanskeligheder 
På en regnfuld novemberdag i Odense bød Else Marie Hansen, konsulent ved Socialstyrelsen, de godt 130 

deltagere velkommen til årets temadag om bilkørsel og kognitive vanskeligheder. Temaet blev belyst fra en 

række forskellige vinkler: en sagsbehandler, en overlæge, en neuropsykolog og en bilinspektør kom alle 

med deres betragtninger.  

 

Af Maja Müller, Socialstyrelsen. 

Sagsbehandling 
Den første oplægsholder på temadagen var ergoterapeut Rikke Tvilum, som kort fortalte om sagsgangen i 

Middelfart Kommune 

I Middelfart Kommune foretager de først og fremmest et telefoninterview for at få  

kendskab til borgerens generelle tilstand. Herefter tager en eller flere terapeuter  

på hjemmebesøg, hvorefter de indhenter lægejournalen eller journaloplysninger  

fra sygehuset.  

”Sygehusjournalen er oftest meget objektiv, og der er ikke vurderet på noget.  

Så den er rigtig god at bruge i vurderingen,” fortalte Rikke Tvilum.  

Når diverse lægeoplysninger er indhentet, sender kommunen borgeren videre til  

en vejledende helbredsmæssig køretest.  

”Nogle sager er mere lige til end andre, og jeg bliver særligt udfordret i de sager,  

hvor borgeren ikke selv har accepteret eller erkendt de kognitive udfordringer,” fortalte Rikke Tvilum, 

hvorefter hun fortsatte med at belyse udfordringerne ved, at mange sager bliver afgjort og vurderet fra 

skrivebordet. 

PTU tester borgere med kognitive vanskeligheder 
Britt Jars fra PTU fortalte deltagerne på årets biltemadag om, hvordan PTU tester borgere med kognitive 

vanskeligheder, blandt andet i form af en køretest, som afdækker de kognitive vanskeligheder, deri 

stigende grad opleves hos borgerne.  



Indhold i testen 

PTU laver en Trail Making Test, som er en todelt kognitivtest. Den ene del tester 

 borgerens overblik, mens den anden del tester hukommelsen og evnen til delt 

 opmærksomhed. Derefter måles borgerens kræfter og reaktionstider, og ud 

 fra de forskellige tests vurderer PTU, hvilken type bil køretesten skal foretages i.  

Ved køretester tester PTU en række forhold. Britt Jars fortalte: ” PTU tester  

blandt andet, om borgeren kan lave højre- og venstresving, hvordan han  

placerer sig på vejen og i lyskryds, og om han kan læse færdselstavlerne  

samt holde hastigheden.” 

Efter køretesten giver PTU afslutningsvist borgeren deres vurdering, hvorefter det videre forløb planlægges, 

og der udarbejdes en rapport til såvel borger som til kommune, egen læge og/eller politiet. 

Helbredsoplysninger i bilsagsbehandling 
Overlæge Kenneth Kibsgaard fra Regionshospitalet i Herning bidrog med lægeperspektivet på 

problematikken omkring kognitive vanskeligheder og bilkørsel. Han fortalte deltagerne på temadagen om 

helbredsforhold, anmodningsblanketten til lægen og gangtest. 

Kenneth Kibsgaard gjorde rede for de evner, borgeren skal besidde for  

at kunne få kørekort.  Samtidig fortalte han, at det kan være svært at  

finde tilstrækkelig information om borgerens funktion i journalerne.  

I den specifikke helbredsattest kan man derimod ofte finde information  

om funktionen og derfor er: ”Den specifikke helbredsattest rigtig god  

at benytte i behandlingen af bilsager,” sagde Kenneth Kibsgaard.  

Han gjorde desuden opmærksom på, at det er vigtigt at udfylde anmodningsblanketten til lægen grundigt 

og detaljeret. ”Lægerne har meget få af denne type anmodninger, og derfor skal det skæres så meget ud i 

pap som muligt,” sagde han.  

Vurdering af køreevne efter erhvervet hjerneskade 
Annette Kjærsgaard, ph.d., ergoterapeut og projektleder ved Hammel Neurocenter, blev interviewet af 

faglig konsulent Else Marie Hansen. Else Marie Hansen spurgte ind til en række forhold i forbindelse med 

vurdering af køreevne efter en hjerneskade, som fx:  

”Hvad sker der i dag med hensyn til kørselsforbud når patienterne er hos jer – 

og hvad har I tænkt jer at gøre fremadrettet?” og ”Hvem kan benytte 

tilbuddet?” 

Annette Kjærsgaard fortalte, at der på nuværende tidspunkt ikke sker noget 

konkret, hvis en patient har kørselsforbud, men i det nye tilbud fra Hammel 

Neurocenter, vil der være nogle forskellige initiativer. Der skal være en mere 

struktureret vurdering af borgeren, og udgangspunktet er, at alle med 

kørepause anbefales en udredning. I første omgang får patienter, som 

udskrives fra Hammel Neurocenter, og som har fået kørepause, tilbuddet.  



 

Betydningen af kognitive vanskeligheder for evnen til at køre bil 
Efter frokostpausen fortalte Frank Humle, neuropsykolog og  

direktør for Center for Hjerneskade, om hvor svært det er at  

opdage borgerens vanskeligheder.  

”Det er utrolig svært at se, og mange gange kan man ikke se  

noget som helst,” fortalte han og fortsatte: ”Men det er en god  

idé at være opmærksom på, om borgeren har svært ved at bevare  

koncentrationen og overblikket.”  

Neglect 

Frank Humle fortalte, at borgere med kognitive vanskeligheder  

kan have visuelle vanskeligheder eller rum/retningsforstyrrelser,  

også kaldet neglect. Neglect betyder, at der vil være ting, som  

borgeren ikke ser, fordi de har fået en skade i hjernen. Det er  

bearbejdningen af synsindtryk, som påvirkes ved visuel neglect.  

Neglect påvirker blandt andet erkendelsen, kropsfornemmelsen,  

impulsiviteten, og den gør det svært for borgeren at læse. 

I forhold til borgerens evne til at køre bil, fortalte Frank Humle, at det ikke er sikkert, at man er en dårlig 

bilist, men det kræver en opmærksomhed. Neglecten skal testes i praksis samt af en øjenlæge - den kan 

ikke vurderes ved skrivebordet. De, som laver afprøvningen, skal desuden kende til neglecten på forhånd, 

så den kan prøves ordentligt af. 

Derudover nævner Frank Humle vanskeligheder med indlæring, hukommelse og problemløsning, som også 

kan påvirke borgerens evne til at køre bil. 

Kørekrav til personer med kognitive vanskeligheder 
Andreas Roost, koordinerende bilinspektør ved det Nationale  

Beredskabscenter fra Rigspolitiet, var dagens sidste oplægsholder.  

Han gav salen indblik i, hvor kompliceret ansøgningsprocessen er i  

forhold til kørekort. Borgerservice, politiets kørekortkontor,  

embedslægen, bilinspektøren og kommunen er alle involveret i  

dette forløb, og der er omkring 13 processer på vejen til at få  

kørekort.  

”Det er ikke særlig effektivt, som I nok kan se, og det kunne være  

et godt projekt at få lavet noget lean på,” sagde Andreas Roost  

til morskab for salen.  

Selve den kognitive køretest tager altid 60 minutter.  Køretesten  

skal indeholde en rute, som er i og uden for byen, der skal være varierede hastigheder, vejbredde og 

trafikintensitet. Trafiksituationen skal gradvist blive sværere. Den sagkyndige er i løbende dialog med 

borgeren under prøven, så den sagkyndige har en fornemmelse af, hvordan borgeren har det. Borgeren 

erklæres herefter enten egnet eller uegnet til at have kørekort.  



Paneldebat 
Efter de meget forskellige og spændende indlæg var der paneldebat, hvor deltagerne først fik mulighed for 

at summe over dagens oplæg og efterfølgende stille spørgsmål til Andreas Roost, Frank Humle, Kenneth 

Kibsgaard og Britt Jars. Under debatten blev der særligt spurgt ind til lægerne, i forhold til undersøgelser og 

attester for, som Jane Hansen fra Kalundborg Kommune sagde:  

”Det er skønt at have taletid med lægerne, det har vi jo ellers aldrig”.  

 

Derudover var der fokus på en række konkrete sager, og spørgsmålet om samarbejdet mellem de 

forskellige parter og organiseringen i forhold til bevilling af kørekort blev udfordret.  

På vej ud fra salen var der en ivrig diskussion imellem deltagerne og en del spørgsmål til oplægsholderne. 

Flere deltagere gav udtryk for, at de havde fået nyttig viden med sig hjem til brug i det daglige arbejde. 

 


