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Förord
En litteraturstudie har genomförts på uppdrag av Optikbranschen för att utreda vikten av att testa olika
synförmågor för att säkerställa förutsättningar för säker bilkörning.
I föreliggande notat presenteras och diskuteras resultaten av studien varpå slutsatser dras och förslag
till vidare forskning ges. Planer finns även på att publicera resultaten som en vetenskaplig artikel på
engelska.
Det huvudsakliga arbetet bestående av läsning, sammanställning och skrivarbete har genomförts av
forskarna Birgitta Thorslund och Niklas Strand på VTI.
Vi vill tacka flera personer både inom och utanför VTI som har varit till stor hjälp och därmed
underlättat arbetet. Hillevi Nilsson Ternström och Richard Andersson på VTI:s bibliotek har arbetat
med litteratursökning i databaser och sökt reda på den relevanta litteratur som efterfrågats. Fredrik
Thunell på Optikbranschen och Fredrik Källmark på Källmarkskliniken har bidragit med sin expertis
inom området.

Linköping, juni 2015

Birgitta Thorslund
Projektledare
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Sammanfattning
Synförmågans mätbarhet och inverkan på säker bilkörning – En litteraturstudie
av Birgitta Thorslund (VTI) och Niklas Strand (VTI)

Kunskap om synförmågans mätbarhet och inverkan på bilkörning har visat sig vara av vikt för att
trygga ett säkert trafiksystem. Flera olika ansatser till att mäta synförmågan i syfte att förbättra
trafiksäkerheten har identifierats runt om i världen. En trend som setts är att traditionella syntester
alltmer kompletterats med kognitiva tester. Syftet med den här studien var att ge en översikt över
synförmågor som är viktiga för säker bilkörning. Studien besvarade frågor om egenskaper i synen,
viktiga för säker bilkörning, vilka tester som finns och hur dessa används, samt vilken evidens som
finns för olika tester. Litteraturöversikten vilade på resultat från sökningar gjorda i databaserna TRID,
Web of Science och PubMed. Totalt inkluderades 128 vetenskapliga publicering i översikten.
Resultaten bereder en översyn av internationella krav på synförmågan som ställs för privata bilförare.
Vidare presenteras resultat uppdelat utifrån olika synförmågor där dessa beskrivs tillsammans med en
översikt av sjukdomar som kan påverka förmågan, vilka tester som finns och dess evidens, samt hur
förmågan inverkar på säker bilkörning. Två tester lyftes fram utifrån dessa starka stöd i litteraturen och
dessa var (1) kontrastkänslighet och (2) Useful Field of View. Utifrån resultatet drogs slutsatsen att
testning av synförmåga bör bestå av kompletterande tester, att de mest förekommande måtten på
synskärpa inte är tillräckligt för att säkerställa säker bilkörning, samt att tester som inrymmer
kognitiva aspekter kan komplettera bedömningen av synförmågan.

VTI notat 23-2015

7

8

VTI notat 23-2015

Summary
Sight measurability and impact on safe driving – A literature review
by Birgitta Thorslund (VTI) and Niklas Strand (VTI)

Knowledge of measurability of vision and its impact on driving have proven to be important to secure
a safe traffic system. Several different approaches to measure vision in order to improve road safety
have been identified around the world. A trend seen is that the traditional vision tests more and more
are supplemented by cognitive tests. The purpose of this study was to provide an overview of vision
abilities that are important for safe driving. The study answered questions about vision abilities that
are essential for safe driving, which tests are available and how they are used, and the existing
evidence for these tests. The literature review was based on results of searches made in the databases
TRID, Web of Science and PubMed. In total 128 scientific publications were included in the overview.
The results provide an overview of international standards of vision required for driving a car.
Furthermore, the results were presented according to different vision abilities which are described
along with an account of diseases that may affect the ability, which tests that are available and the
evidence for these, and how the ability is important for safe driving. Two tests were highlighted based
on the strong support found in the literature and these were (1) contrast sensitivity, and (2) Useful
Field of View. Based on the results it was concluded that testing of vision should consist of several
complementary tests, the most common measure, visual acuity that is, is not sufficient for safe driving,
and that tests that includes cognitive aspects can improve the assessment of vision related to safe
driving.
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Ord och definitioner
Svenska

Engelska

Förklaring

Binokulärt seende

Binocular vision

Syn där båda ögonen används tillsammans, vilket ökar
djupseendet och minskar synfältet.

Deutan

Deutan

Röd-grön färgblindhet där personen är mindre känslig för rött ljus.

Deuteranopi

Deuteranopia

Grön färgblindhet där personen inte ser mellanfrekvent ljus.
Förväxlar gröna och röda nyanser.

Diplopi

Diplopia

Dubbelseende. Personen ser två objekt när det bara finns ett.

Glaukom

Glaucoma

Beskriver en grupp ögonsjukdomar som resulterar i skador på
den optiska nerven. Ofta förknippat med ökat tryck i ögat.

Hemianopsi

Hemianopia

En förlust av synen som påverkar hälften av synfältet för ett öga
eller båda ögonen

Homonym
Hemianopsi (HH)

Homonymous
hemianopia

Förlust av synen som påverkar halva synfältet på samma sida i
båda ögonen.

Hyperopi

Hyperopia

Översynthet. Svårt att se på nära avstånd medan det är bättre på
längre håll.

Katarakt

Cataract

Den medicinska termen för grå starr och innebär att ögats lins
grumlas

Kvadrantopsi

Quadrantanopia

En förlust av synen som påverkar en kvadrant av synfältet för ett
öga eller båda ögonen

Monokulärt seende

Monocular vision

Syn där båda ögonen används separat, vilket ökar synfältet men
minskar djupseendet.

Multipel Skleros
(MS)

Multiple sclerosis

En neurologisk sjukdom som dabbar det centrala nervsystemet

Myopi

Myopia

Närsynthet. Seendet är bra på nära håll men sämre på längre
håll.

Nattblindhet

Night myopia

Svårigheter att se i mörker

Oftalmologi

Ophthalmology

Läran om ögat och dess sjukdomar

Parkinsons sjukdom

Parkinson’s
disease

En progressiv neurologisk sjukdom som kännetecknas av
rörelseproblem, stelhet och skakningar.

Protan

Protan

Röd-grön färgblindhet där personen är mindre känslig för grönt
ljus.

Pupillförstoring

Pupil dilation
(Mydriasis)

Pupillen förstoras till exempel vid svagt ljus

Rörelsekänslighet

Motion sensitivity

Tillåter oss att upptäcka rörelse i synfältet

Synfält

Field of vision

Området som kan observeras av synen. Maximala statiska
synfältet är ungefär 180° horisontellt och 134° vertikalt

Synfältsbortfall

Visual field loss

Normalt synfält är ungefär 180 grader. Bortfallet kan orsakas av
flera olika medicinska tillstånd.
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Svenska

Engelska

Förklaring

Åldersrelaterad
makuladegeneration

Age-related
Macular
Degeneration

Åldersförändringar i gula fläcken. Vanligaste orsaken till svår
synnedsättning för äldre (50+). Visar sig som blinda fläckar i
synfältet.
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1.

Inledning

Det finns en rad olika ansatser relaterat till synförmågan som syftar till att förbättra trafiksäkerheten.
Metoder såsom körsimulatorer och körning med instruktör på en testbana kombineras med olika synoch kognitiva tester. Vilka syntester som ingår skiljer sig åt mellan olika stater, och ibland även inom
en och samma stat (Desapriya, et al., 2008). Ofta finns krav på till exempel synskärpa och att bilförare
med synrelaterad problematik förbinder sig att köra med korrigerat seende. En litteraturöversikt av
synrelaterade policys för förnyelse av körkort i USA, visar också att det finns en koppling till
förbättrad trafiksäkerhet, särskilt för grupper med förhöjda risker (Shipp, et al., 2000; McGwin, et al,
2008). I Sverige har vi idag medicinska krav för körkortstillstånd som innebär att till exempel
synnedsättning och försämrat mörkerseende kan utgöra ett hinder för tillståndet; det finns dock
möjlighet till villkorat tillstånd och i vissa fall även dispens (Transportstyrelsen, 2015). Medicinska
krav till trots har det i en europeisk studie visat sig att en stor andel människor kör bil utan att möta de
krav som ställs på synförmågan (Levecq, et al., 2013). Resultaten är illustrativa för hur viktig mobilitet
är för att människor ska kunna leva ett gott och fungerande liv, det är av yttersta vikt att mobiliteten
säkerställs för dessa människor. Ett ensidigt fokus på begränsning av bilkörning kan leda till ett
onödigt lidande och risktagande som påverkar inte bara personen själv utan även dess medtrafikanter. I
sammanhanget är viktigt att nämna bilförares förmåga till att anpassa sin körning i förhållande till
specifika nedsättningar (e.g. Kotecha, et al., 2008), som till exempel hörselnedsättning (Thorslund,
2014) vilket indikerar att bedömning av körförmåga bör vila på mer än enkla traditionella syntester.
När det gäller självskattad körförmåga har en studie i Kalifornien visat att 47 % undviker eller
begränsar sin körning på grund av problem med synen, framför allt äldre (Satariano, et al., 2004).
Både äldre förare med normal syn och de med synnedsättning uttrycker svårigheter med
ljudförhållanden och kontrastkänslighet synskärpa, perifert seende, bländning och mörkerkörning
(Neal McGregor & Chaparro, 2005). Med rätt tester och bedömningar kanske fler skulle vilja fortsätta
köra trots åldersrelaterade nedsättningar.
Synproblematik som kan påverka bilkörning uppstår ofta som en konsekvens av det naturliga
åldrandet, men kan också följa på en rad olika medicinska tillstånd. Synförmågan kan delas in i
följande förmågor: (1) synskärpa, (2) synfält, (3) kontrastseende, (4) ärgseende, (5) dubbelseende,
samt (6) adaptation. För att förutsäga om bilförare kan antas framföra ett fordon trafiksäkert eller inte,
kan dessa olika förmågor mätas. Exempel på när dessa olika förmågor används vid bilkörning ges i
Tabell 1.
Tabell 1. Exempel på egenskaper i synen viktiga för olika egenskaper i köruppgiften.
Egenskaper i köruppgiften

Ställer följande synrelaterade
krav

Egenskap i synen

Hålla hastighet

Avläsning på olika avstånd med
olika kontraster (skyltar,
hastighetsmätare)

Synskärpa, kontrastseende,
ackommodation

Hålla sig inom körfältet

Bedöma avstånd och position

Synskärpa, synfält

Upptäcka fotgängare

Perifert seende,
avståndsbedömning

Synskärpa, synfält, kontrastseende

Navigera

Avläsning på olika avstånd med
olika kontraster (skyltar,
navigationsdisplay)

Synskärpa, kontrastseende,
ackommodation

Stanna vid rödljus

Färgseende, avståndsbedömning

Färgseende, synskärpa,
kontrastseende
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Egenskaper i köruppgiften

Mörkerkörning

Ställer följande synrelaterade
krav

Egenskap i synen

Anpassning efter ljusförhållanden.
Återhämtning sig efter bländning

Adaptation, synskärpa,
kontrastseende

Även kognitiva nedsättningar följer med naturligt åldrande, vilket är viktigt att ta hänsyn till eftersom
bilkörning är en av de mest komplexa och säkerhetskritiska uppgifterna i dagens samhälle (Groeger,
2000). En trend som kan skönjas är att klassiska syntester som till exempel kontrastkänslighet och
synskärpa allt mer kombineras med tester som även fångar upp kognitiva aspekter. Ett bra exempel på
ett sådant test är Useful Field of View (UFOV) som visat sig bättre på att förutsäga säker bilkörning,
jämfört med mer traditionella syntester (Johnson & Wilkinson, 2010). Det är viktigt, inte minst för den
åldrande populationen för vilka nedsättningar i synförmågan är vanligt förekommande (Neal
McGregor & Chaparro, 2005). Äldre bilförare är även en grupp där det är rimligt att stora säkerhetsoch mobilitetsvinster går att göra eftersom vi får fler och fler äldre bilförare och nedsättningarna följer
med åldern. Det är därför viktigt att en översikt av rådande läge beträffande synens koppling till säker
bilkörning, med tonvikt på testning, genomförs med koppling till svenska förhållanden.
Både synnedsättningar och kognitiva nedsättningar smyger sig på och kan utvecklas under en längre
tid. Eftersom de utvecklas gradvis är det vanligt att den drabbade vänjer sig vid försämrad syn och inte
upplever vilka kraftiga nedsättningar det faktiskt handlar om. Den drabbade uppfattar sällan att
körförmågan försämras. Detta är centralt i frågan om äldres trafiksyn och en mycket stor anledning till
att förorda regelbundna tester.
Huvudsyftet med föreliggande studie är att utreda vilka förmågor i synen som är viktiga för säker
bilkörning. Studien fokuserar på mätbara aspekter i synförmågan som har relevans för säker bilkörning
och besvarar följande frågor:
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Vilka egenskaper i synen är viktiga för säker bilkörning?
Vilka tester finns och hur används dessa?
Vilken evidens finns för de identifierade testerna?
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2.

Metod

En litteraturöversikt genomfördes utifrån databaserna TRID, Web of Science, samt PubMed (se Tabell
2 för beskrivning av databaserna). Litteratursökningen genomfördes med trunkering, det vill säga på
alla ord med den valda ordstammen, och olika ändelser av sökorden. För sökningar i TRID och Web of
Science inkluderades följande sökord i kombination med driver, driving, och drive: contrast
sensitivity, pelli robson, colour blindness, dark adaptation, peripheral vision, visual acuity, vision,
field of vision, visual field, sight defect, vision disorder, visual impairment, visually impaired, vision
test, glaucom, useful field of view, cross/cock eyed, squint, cataract, and hemianopia. Vidare söktes
följande sökord i kombination med driver, driving, drive, visual, och vision: aptitude, ability,
performance, defect, fitness, impaired, disability, disabled, diabetes, disorder, illness, disease,
dysfunction, test, screening, and mobility. I databasen PubMed genomfördes endast sökningar med
hjälp av medicinska ämnesrubriker (i.e MeSH, Medical Subject Headings) vilket innebar att vision
disorders kombinerades med (1) automobile driving och (2) accidents, traffic. Utifrån resultatet av
litteratursökningen inkluderades i första hand engelskspråkiga referentgranskade artiklar från
vetenskapliga tidskrifter publicerade från och med år 2000 fram till och med år 2014 i
litteraturöversikten.
Tabell 2. Beskrivning av de använda databaserna.
Databas

Beskrivning

TRID, http://trid.trb.org/

TRID är en databas som kombinerar databasposter
från TRBs Transportation Research Information
Service och OECDs Joint Transport Research
Centre's International Transport Research
Documentation. Totalt ger databasen access till mer
än en miljon poster relaterade till transportforskning.

Web of Science, http://thomsonreuters.com/web-ofscience/

Databasen Web of Science är ett citeringsindex som
ger access till ett flertal underliggande databaser som
spänner över en rad olika ämnesdiscipliner.
Databasen är en av de största vetenskapliga
databaserna och ger access till och genererar
sökträffar från år 1900 och framåt.

PubMed, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

PubMed ger tillgång till mer än 24 miljoner
databasposter med en tonvikt på medicinsk litteratur.

Utöver sökträffarna från databaserna motiverades ytterligare relevanta referenser från de utvalda
träffarna, vilket medfört att även ett antal konferensbidrag finns med i översikten. Totalt renderade
litteratursökningen 267 referenser varav 139 sorterades bort utifrån nämnda kriterier. Således ingick
128 referenser i litteraturöversynen. Resultatet innehåller de mest relevanta av de 128 artiklar som
lästs och presenteras tematiskt utifrån de olika synförmågor som berörs.
Litteraturstudien kompletterades även med en kortare undersökning som distribuerades via e-post.
Undersökningen vände sig till optiker med specialistkompetens i länderna Sverige, Danmark, Finland,
och Norge i avsikt att samla in information om aktuella synkrav i våra nordiska grannländer. I
undersökningen ställdes frågor om respektive lands krav beträffande synskärpa, synfält, monokulär
syn, diplopi, samt förnyelseregler för äldre förare.
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3.

Resultat

De krav som ställs på synen för att få köra bil ser olika ut runt om i världen. Det här kapitlet inleds
med en kort översikt över dessa krav. Därefter presenteras de förmågor i synen som är viktiga för
säker bilkörning tillsammans med de sjukdomar som kan påverka körprestationen med avseende på
den förmågan. För var och en av förmågorna presenteras också de tester som enligt den funna
litteraturen har stöd respektive inte stöd för ökad trafiksäkerhet.

3.1.

Internationella krav på syn för privata förare

Detta avsnitt ger en översikt över de krav som finns internationellt för privata körkortsinnehavare.
Tabell 3 nedan är en anpassning från Bohensky och kollegor (2008). Kraven på synskärpa och synfält
är tämligen lika i de olika länderna som finns representerade, medan när det gäller monokulär syn,
diplopi och kraven på förnyelse av körkort är variationen större. Sverige utmärker sig genom att inte
ha krav på hälsokontroll inför förnyelse av körkort. I en studie visade van Rijn och kollegor (2011) att
förekomsten av nedsättningar som inte finns inkluderade i standarder för bilkörning (speciellt
kontrastkänslighet och känslighet för bländning) är vanligare än de som finns inkluderade (synskärpa
och synfält).
I en annan översikt över krav på syntester för äldre förare beskrivs att de flesta länder kräver syntester
för att förnya körkortet, men att vad som saknas är dels metodologiska bra studier som bedömer
effekterna av syntester på minskningen av motortrafikolyckor och dels validerade och pålitliga
syntester som kan förutspå körprestation (Desapriya, et al., 2014).
Tabell 3. Översikt över internationella krav på syn för privata förare (anpassning från Bohensky och
kollegor [2008]).
Förnyelse för
äldre förare

Land

Synskärpa

Synfält

Monokulär syn

Diplopi

Australien

Synskärpan i
bästa ögat eller
med båda ögonen
måste vara minst
20/40 (6/12)

Minst 120o med
10o över och
under den
horisontella
mittlinjen

Ett villkorligt
körkort kan fås
grundat på ett
utlåtande från en
optiker,
köruppgiftens
natur och
tidsbegränsad
granskning

Personer som
lider av alla typer
utom minimal
diplopi är generellt
osäkra förare.

Varierar mellan
stater. Victoria
kräver inga
förnyelser för
äldre förare, men
de andra staterna
kräver minst en.

Minst 20/40 (6/12)
när båda ögonen
används

Minst 120o
längs den
horisontala
medianen
(förutom i
undantagsfall)

En kompetent
medicinsk
auktoritet måste
intyga att
tillståndet har
existerat
tillräckligt länge
för anpassning,
synfältet måste
vara normalt och
synskärpan
minst 0,6 med
korrigerande
linser om
nödvändigt.

Inga befintliga
krav

Förnyelseperioder
varierar mellan
länderna (1-5 år).
Några länder
kräver tätare koll
för äldre förare
och då varierar
ålder från 45-70
år. Vissa länder
har inga krav på
förnyelse:
Österrike,
Frankrike,
Sverige,
Storbritannien,
Tyskland, Ungern

(AustRoads, 2003)

Europeiska
Unionen∗
(Council Directive
1991; EU Report,
2005; ECOO,
EUROM,
EUROMCONTACT,
2011)
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Förnyelse för
äldre förare

Land

Synskärpa

Synfält

Monokulär syn

Diplopi

Kanada

Korrigerad
synskärpa som
minst 20/50 (6/15)
med ögonen
öppna och
undersökta
tillsammans

Minst 120o med
15o över och
under fixation
med ögonen
öppna och
undersökta
tillsammans

En funktionsförändring från
binokulär till
monokulär syn
om än temporärt
innebär
olämplighet att
köra

Diplopi inom 40o
av synfältet (dvs.
20o vä, hö, upp
och ner från
fixation) innebär
olämplighet att
köra

Varierar mellan
stater från inga
bedömningskrav
till förnyelse varje
eller vartannat år
efter en viss ålder
inkluderande
medicinska och
visuella rapporter

Måste kunna läsa
en registreringsskylt på 20 m
avstånd där
bokstäverna är 79
mm höga och 55
mm breda (6/12 till
6/18)

Minst 120o
horisontellt och
ingen signifikant
skada inom 20o
från fixationen
över eller under
horisontella
mittlinjen

Får köra efter en
klinisk
bedömning att
anpassning skett
samt om det
bättre ögat har
en tillräcklig
synskärpa och
ett normalt
monokulärt
synfält.

Bilkörning avstås,
men kan återupptas om
diplopin kontrolleras av glasögon
eller ögonlapp
under körning

Förnyelse av
körkort vart 3:e år
från 70 år vilket
kräver en
medicinsk
självdeklaration.
Läkare
uppmuntras att
kontakta
beslutande
myndighet om de
misstänker att
patienter inte
klarar de
medicinska
kraven.

De flesta stater
kräver korrigerad
synskärpa som
minst 20/40 (6/12)

Många stater
kräver 100o
längs det
horisontala
planet medan
andra har lägre
krav eller inga
alls

En tid krävs för
anpassning.
Därefter finns
inga restriktioner
så länge det
bättre ögat
uppfyller kraven.

Inga specifika
rekommendationer
som exkluderar,
men varaktig
diplopi kräver
medicinska
rekommendationer
för körkort

Varierar mellan
staterna från inga
ytterligare bedömningar till förnyelse vart 5:e år
efter en viss
ålder, vilket
kräver en
medicinsk och en
visuell bedömning
i några stater
(DeLaey &

(Canadian Medical
Association, 2006)

Storbritannien
(Drivers Medical
Group, 2007)

USA†
(American Medical
Association, 2003).

Colenbrander,
2006)
Nya Zeeland
(Land Transport
Safety Authority,
2002)

Minsta
kombinerade
synskärpan 20/40
(6/12)

140o binokulärt
och inga
defekter inom
20o från
fixationen

Generellt inga
restriktioner så
snart en lyckad
anpassning har
uppnåtts. En
komplett ögonexamination av
det bättre ögat
rekommenderas.

Bör ej köra förrän
diplopin bedömts
och behandlats

Från 71 år
förnyas körkortet
efter fem år och
därefter vartannat
år. Medicinsk
undersökning
samt syntester
krävs.

∗ En

genomgång av riktlinjerna genomförd av Eyesight Working Group (2005) har föreslagit följande förändringar; kraven
för synfält ändras till 120◦ horisontellt och 40◦ vertikalt, strykning av krav på synskärpa för monokulärt seende förare, grav
diplopia nekas körkort och anpassning i sex månader krävs för förvärvad diplopi.
†Synkrav varierar mellan staterna. Värdena som presenteras representerar majoriteten av staterna.

Efter korrespondens med optiker och synexperter i Sverige, Norge, Danmark och Norge sammanställdes
även synkraven för dessa länder (Tabell 4).
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Tabell 4. Översikt över krav på syn för privata förare i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
Sverige
(Transportstyrelsen,
2015)

Den binokulära
synskärpan ska
uppgå till minst 0,5.
Korrektion med
glasögon eller
kontaktlinser får
användas för att
uppnå denna
synskärpa.
Om synskärpan i ett
öga understiger 0,3
och synnedsättningen har inträtt
plötsligt krävs en
anpassningsperiod
på minst sex
månader innan
innehav kan
medges.

Synfältet ska vid
seende med
båda ögonen
samtidigt:

Att syn helt
saknas i ett öga
utgör inte hinder
för innehav.

Dubbelseende i
någon blickriktning upp till
30° från den rakt
fram utgör
hinder för innehav. Hinder för
innehav föreligger dock inte
om dubbelseendet elimineras genom
korrektion med
prismaglas eller
genom kontinuerlig ocklusion
(förtäckning) av
ena ögat. För att
innehav ska
kunna medges
måste ocklusion
ha skett under
minst sex
månader.

Inga krav på
förnyelser

1. ha en
horisontell
utsträckning av
minst 120° varav
minst 50° åt
vardera sidan
från synfältets
centrum, och
2. i detta område
ha en vertikal
utsträckning av
minst 20° uppåt
och minst 20°
nedåt.
Defekt större än
två intilliggande
testpunkter i
Estermanprogrammet
belägen i
området utanför
20° från
synfältets
centrum, utgör
hinder för
innehav.

Danmark
(Optikerforeningen
Danmark, 2015)

Finland
(Källmark, 2015)

18

Föraren måste, med
korrigerande linser,
ha en binokulär
synskärpa av minst
0,5 för båda ögonen
tillsammans.

Synfält i
horisontalplanet
av minst 120°,
och minst 50° åt
vänster eller
höger och 20
grader uppåt och
nedåt. Det får
inte vara bortfall
inom 20° från det
centrala
synfältet.

Synskärpa med
seende ögat,
minst 0,5 med
korrigerande
linser. Läkare
eller ögonläkare
ska intyga att
monokulär syn
har funnits så
länge att det har
blivit vana, och
synfält (bästa
ögat) uppfyller
kraven

Är gränsen på
0,5 uppnådd
genom
användning av
glasögon eller
kontaktlinser,
utställs eller
förnyas körkort
med villkor som
till exempel
synkorrigering
som används
under körning

Körkort skall
förnyas från 7579 år med
läkarintyg och
har en giltighetsperiod på två år
åt gången. Från
80 år kan
körkortet förnyas
med läkarintyg
och med en
giltighetsperiod
på ett år åt
gången.

Synskärpan ska
vara minst 0,5

Det horisontella
synfältet ska vara
120° eller minst
motsvara ett
normalt ögas
synfält.

Synskärpan på
det andra ögat
vara minst 0,6.
Detta ska den
sökande ha vant
sig vid innan
denne får
framföra en bil
igen.

Den sökande
ska inte ha,
enligt direktiv
några nämnda
sjukdomar eller
handikapp som
kan sänka
dennes
körförmåga
radikalt.

Från 45 år ska
ett intyg från
ögonläkare eller
optiker medfölja
vid färd som
visar att föraren
uppfyller
visuskraven. Vid
70 år förnyas
intyget.
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Norge
(Norges
Optikerforbund,
2015)

3.2.

Visus minst 0,5 med
eller utan korrektion.
Måste korrektion
användas för att
uppnå minst 0,5, har
föraren skyldighet
att använda sin
korrektion vid
bilkörning. Sker en
dramatisk sänkning i
synskärpan måste
föraren vänta sex
månader innan
denne får framföra
ett fordon igen,
förutsatt att
visuskraven uppnås.

Synfält i
horisontalplanet
av minst 120°,
och minst 50° åt
vänster eller
höger och 20
grader uppåt och
nedåt. Det får
inte vara bortfall
inom 20° från det
centrala
synfältet.

Efter minst 6
månader med
syn på endast
ett öga kan
körtillstånd
beviljas om
föraren har
funktionell
enögdhet (Visus
minst 0.5)

Den sökande
ska inte ha,
enligt direktiv
några nämnda
sjukdomar eller
handikapp som
kan sänka
dennes
körförmåga
radikalt.

Körkortet är
giltigt till 100
årsdagen, men
efter 75 år måste
ett hälsotest med
kontroll av synen
genomföras och
lämnas in för att
körkortet ska
förnyas.
Förnyelsen
gäller i ett till fem
år innan ett nytt
hälsotest ska
göras.

Ackommodation

Ackommodation är ögats förmåga att ställa in fokus på olika avstånd – alltså kunna titta på både långt
och nära håll och växla mellan detta. Ackommodation behövs för att till exempel bedöma avstånd,
kopiera från tavla (titta omväxlande på tavlan och papperet). Under bilkörning är adaptation viktigt då
föraren behöver växla mellan att titta på information inne i bilen och utanför. Svårigheter att ändra
ackommodationen gör att personen inte ser skarpt på vissa avstånd (upp till 150 cm). Sådana
svårigheter benämns ålderssynthet (presbyopi), och yttrar sig i första hand i behovet av läsglasögon,
men även återgången till ackommodationsvila gör att en ålderssynt tillfälligtvis kan ha svårt att se på
långt håll.

3.3.

Adaptation

En person med normal syn kan läsa i klart solsken och kan läsa också vid skenet av stearinljus eller i
månsken. Det innebär en förmåga att kunna adaptera sig till olika belysningsförhållanden. Näthinnans
stavar ser i halvmörker. Anpassning till starkare ljus är också en typ av adaptation. När personen
kommer från ett mörkt rum till klart ljus, syns först ingenting och det kan göra ont i ögonen. Även en
så kallad normalt seende person bländas för en stund.

3.3.1.

Sjukdomar som kan påverka körprestationen

Nattmyopi kallas även för nattblindhet och innebär svårigheter att se i halvmörker. Problem med
bländning eller ljuskänslighet är ett annat tecken på adaptationssvårigheter. Katarakt har visat sig
kunna innebära en större känslighet för bländning (Lasa, et al., 1993).

3.3.2.

Inverkan på körförmåga

Cohen och medarbetare undersökte synskärpan hos 136 professionella förare (19–24 år) i fullt ljus
samt efter att ha suttit fem minuter i mörker. Förändringen i synskärpa, indikativ av nattmyopi,
korrelerades med olycksinblandning samt med en enkät om synförmåga. Studien visade att förare med
nattmyopi oftare var inblandade i olyckor på natten och undersökning för nattmyopi rekommenderades
(Cohen, et al., 2007).
Valet att begränsa sin körning på natten har ett multifaktoriellt samband som beror på både visuella
och kognitiva förmågor. De visuella förmågor som har visat sig påverka förares eget förbehåll från att
köra i mörker är märkbart försämrad kontrastkänslighet och synfältsbortfall (Kaleem, et al., 2015;
Puell, et al., 2004).
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I en studie för att undersöka förmåga att upptäcka fotgängare på natten konstaterade Wood och
kollegor att av synskärpa, kontrastkänslighet, rörelsekänslighet och UFOV, så var rörelsekänslighet
den bäst predicerande faktorn. (Wood, et al., 2014).
Omställning från mörkt till ljust (exempelvis körning ut ur en tunnel) går väldigt fort, men att det
omvända (exempelvis vid bländning) tar lång tid. Bilkörning i mörker leder till många situationer av
bländning och några studier har genomförts för att undersöka effekten av bländning. I en fältstudie
undersöktes tre nivåer av bländning (0.28, 0.55 och 1.1 lux vid 500 meter) och resultaten visade att
även den lägsta nivån resulterade i kortare sikt, kraftigare hastighetssänkningar och högre rattaktivitet
(Theeuwes & Alferdiock, 1996). I en svensk studie konstaterades att medelvärdet för återställningen
efter bländning hos ålderskategorin som var sämst (56–65 år) var 8,6 sekunder, vilket på en 110-väg
motsvarar 260 meters körning utan att se (Källmark, 2015).
Gray och Regan (2007) visade att säkerhetsmarginalerna minskar (med i medel 0,65 sekunder) och
antalet kollisioner ökar med bländning. Vidare konstaterade de att säkerhetsmarginalerna minskade
signifikant mera för äldre (45–60 år) än för yngre förare (19–29 år).
Babizhayev (2003) gjorde en litteraturstudie om sambandet mellan visuella, kognitiva och motoriska
förmågor relevanta för bilkörning och både självrapporterade körvanor och om påtvingade
restriktioner. Han föreslår en högre trafiksäkerhet genom att införa enkla tester för kontrastkänslighet
och bländning som ett körkortskrav, speciellt för äldre förare.
Pupillförstoring har visat sig kunna påverka vissa aspekter av bilkörning och synförmåga. Detta beror
på att både synskärpa och kontrastkänslighet minskar signifikant när pupillen förstoras, vilket den
bland annat gör vid svagt ljus (Chew, et al., 2007).

3.3.3.

Tester

Tester av adaptation som är relevanta för trafiksäkerhet är bland annat synskärpa, kontrastkänslighet,
rörelsekänslighet och förmågan att återhämta sig efter bländning. Kontrastkänslighet har visat sig
korrelera med både subjektiv och objektiv bedömning av körförmåga vid adaptation (Kaleem, et al.,
2015; Babizhayev, 2003). Rörelsekänslighet har visat sig vara ett bra mått för förmågan att upptäcka
fotgängare på natten (Wood, et al., 2014). Förändring av synskärpa i fullt ljus och efter fem minuter i
mörker kan användas för att undersöka nattblindhet (Cohen, et al., 2007). Förmågan att återhämta sig
efter bländning bör undersökas för att öka trafiksäkerheten (Theeuwes & Alferdiock, 1996; Gray &
Regan, 2007; Babizhayev, 2003).

3.3.4.

Sammanfattning

Adaptation är förmågan att kunna anpassa sig till olika ljusförhållanden. Svårigheter att se halvmörker
eller svårigheter att återhämta sig efter bländning kan leda till trafikfara både för föraren själv och
andra trafikanter. Lämpliga tester för adaptation är synskärpa, kontrastkänslighet, rörelsekänslighet
och förmågan att återhämta sig efter bländning.

3.4.

Dubbelseende

Dubbelseende går under det medicinska namnet diplopi och innebär att en person ser två objekt när det
bara finns ett. Det kan bero en felställning eller oförmåga att titta mot en punkt, vilket gör att bilden
inte hamnar på samma håll i båda hinnorna. Då finns dubbelseendet bara när personen tittar med båda
ögonen. Dubbelseende kan också bero på gråstarr som gör att personen får en prismatisk bild. I det
fallet finns dubbelseendet även om ett öga hålls för.
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3.4.1.

Sjukdomar som kan påverka körprestationen

Grå starr kan som nämnts ge ett dubbelseende. Vi har funnit endast en relevant artikel på detta och det
är White och kollegor som i en körsimulator har utvärderat prestationen hos förare med kronisk
diplopi och konstaterat att detta inte innebär ett hinder för körkort (White, et al., 2001)

3.5.

Färgseende

Näthinnans tappar är av tre olika slag, en del är känsliga för blått ljus, en del är mera känsliga för grönt
och en stor del är mera känsliga för rött ljus. Även normalseende personer kan ha vissa svårigheter
med färgseendet.

3.5.1.

Sjukdomar som kan påverka körprestationen

Det finns olika typer av det som kallas för färgblindhet. Protan färgblindhet innebär att personen är
mindre känslig för grönt ljus och deutan färgblindhet innebär att personen inte ser mellanfrekvent ljus,
vilket gör att gröna och röda nyanser förväxlas.

3.5.2.

Inverkan på körförmåga

Enligt Odell (2005), som gjort en översikt över vägledning för körlämplighet i Australien, är inte
färgblindhet något som det är relevant att testa för när det gäller körlämplighet. Det finns dock andra
som föreslår en förhöjd risk relaterad till färgblindhet (Vingrys & Cole, 1988; Cole, 2002). Enligt Cole
(2002) har alla med protan (röd-grön) färgblindhet svårare att se rött ljus än normalseende och därmed
en större risk att bli inblandade i olyckor.
Uppmärksamhetsiögonfallandehet för röda, orangea och gröna skyltar har visats vara sämre för
personer med deuteranopi (grön färgblindhet) jämfört med för personer med normalt färgseende,
medan det inte var någon skillnad för gula och blåa. Vidare konstaterades att redundant färgkodning
underlättar upptäckbarheten av skyltar och signaler då detta kräver färre ögonrörelser (O’Brien, et al.,
2002). Atchison och kollegor (2003) påpekar att många körkortkrav när det gäller färgseende riktar sig
till personer med protan färgblindhet. Resultaten från deras studie gällande reaktion på trafiksignaler
för personer med och utan färgblindhet indikerar att personer med deutan färgblindhet också borde
granskas vad gäller körprestationen. Reaktionstiden för röda ljus ökade med graden av färgblindhet
och deuteranopi ledde till sämre prestation än protanopi, vid samma grad av nedsättning. Liknande
mönster sågs för gult ljus, men för grönt ljus var reaktionstiden lika för alla grupper (Atchison, et al.,
2003). Vidare har en enkätundersökning som vände sig till personer med färgblindhet visat resultat
som indikerar att personer med defekt färgseende tenderar att föredra bilkörning dagtid eftersom de
nattetid har särskilt svårt att identifiera vägbanereflektorer och bakre signalljus hos framförvarande
fordon (Tagarelli, et al., 2004).

3.5.3.

Tester

I den funna litteraturen framhålls vikten av att kontrollera färgblindhet (Vingrys & Cole, 1988; Cole,
2002; Atchison, et al., 2003), medan exakt vilken typ av test inte haft så stort fokus.

3.5.4.

Sammanfattning

Problem med färgseende kallas för färgblindhet och kan uppträda för olika färgnyanser. Flera varianter
av färgblindhet har föreslagits leda till högre olycksrisk och till svårigheter att läsa skyltar. Således
föreslår flertalet forskare att färgseende bör kontrolleras för körlämplighet, men typen av test har inte
specificerats.
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3.6.

Kontrastseende

Med kontrastseende avses förmågan att särskilja skillnader i färg samt ljusstyrka, det kan till exempel
handla om att särskilja ett objekt från dess bakgrund, Figur 1.

Figur 1. Olika exempel på kontrastseende.

3.6.1.

Sjukdomar som kan påverka körprestationen

Generellt kan sägas att kontrastseendet och därmed kontrastkänsligheten försämras med stigande ålder
(Lasa, et al., 1993). Enligt Puell et al. (2004) är kontrastkänsligheten stabil fram till 50 års ålder för att
sedan avta med 0.1 log kontrastkänslighet per årtionde. Åldersrelaterade försämringar i kontrastkänslighet har också av Freeman et al. (2005) associerats till att äldre förare ger upp bilkörning, eller
själva reglerar sin körning och anpassar sig efter nedsättningen (Sandlin, et al., 2014). Förmågan kan
även drabbas negativt av en rad sjukdomar, några exempel som framkommit i litteratursökningen är
ögonsjukdomen katarakt (Owsley, et al., 2001), Parkinsons (Devos, et al., 2007; Uc, et al., 2009), och
den endokrina sjukdomen diabetes. Kopplingen mellan just katarakt och försämrad körprestation har
gjorts i en rad studier (e.g. Wood & Troutbeck, 1995; Wood, et al., 2009; Wood, et al., 2010) och
förklarats genom en minskning i kontrastkänslighet.

3.6.2.

Inverkan på körförmåga

Sambandet mellan säker bilkörning och tester för synskärpa och kontrastkänslighet har visat sig i flera
studier (e.g. Carberry, et al., 2006). Vid bilkörning i situationer med hög risk har framförallt äldre
förare som haft svårigheter kunnat associeras till försämringar i synskärpa och kontrastkänslighet
(McGwin Jr, et al., 2000). I vissa studier har även olycksrisken visat sig öka för äldre förare med
nedsatt kontrastseende i termer av försämrad kontrastkänslighet, på det ena eller bägge ögonen (Ball &
Owsley, 2003; Owsley, et al., 2001; Sandlin, et al., 2014), samtidigt som andra studier inte lyckats
finna kopplingen eller endast funnit en svag sådan mellan kontrastkänslighet och olyckor (e.g. Ball, et
al., 2001; Rubin, et al., 2007). Vidare såg Owsley et al. (2001) inte samma relation till olycksinblandning på tester för synskärpa och disability glare. Noterbart är att andra studier, till exempel
Carberry et al. (2006) och McGwin Jr et al. (2000) som tidigare nämnts, har funnit ett samband mellan
säker bilkörning och synskärpa.

22

VTI notat 23-2015

Nedsättningar i kontrastkänslighet har också visat sig försämra igenkänning av vägskyltar och faror i
trafiken (Wood & Owens, 2005), manövrering (Bowers, et al. 2005), bilkörning nattetid (Freeman, et
al., 2006; Puell, et al., 2004). Även här är det viktigt att notera att förare med försämringar tenderar att
anpassa sitt beteende. Studien av Puell et al. (2004) visade till exempel att förare som undvek att köra
nattetid hade försämringar i kontrastkänslighet. Förare som anpassar sina körvanor visades också av
Freeman et al. (2006) och som kopplade kontrastkänslighet till färre körda mil. Även Sandlin och
kollegor såg ett samband med färre resor, färre besökta platser och kortare årlig körsträcka (Sandlin, et
al., 2014).

3.6.3.

Tester

För att mäta kontrastseende används ofta mått på kontrastkänslighet; inte sällan med hjälp av en så
kallad Pelli-Robson syntavla (Figur 2), men även andra bokstavstavlor finns tillgängliga och används.
Generellt kan sägas att kontrastkänslighet är ett test där det finns ett relativt starkt stöd för att avgöra
körprestation och därmed predicera säker bilkörning (e.g. Amick, et al., 2007; Worringham, et al.,
2006; Stav. et al., 2008), men då det finns flera olika sätt att mäta kontrastkänslighet är det i
sammanhanget viktigt att nämna att det saknas konsensus i litteraturen kring vilket som är mest
lämpligt att använda (Johnson & Wilkinson, 2010). Enligt Carr (2007) är kontrastkänslighet det mest
prediktiva testet för att avgöra försämringar i bilkörning. Även van Rijn et al. (2011) lyfter testning av
kontrastkänslighet som viktigt att inkludera i standards för utvärdering av bilförare då det är mer
vanligt förekommande att köra med försämrat kontrastseende jämfört med försämringar i synskärpa
och synfältsbortfall som idag ofta finns med i utvärderingar av körförmågan.
Worringham et al. (2006) menar att testning av kontrastkänslighet (tillsammans med ett par andra test)
är att betrakta som enkla test som tillför objektivitet och prediktiv styrka som är viktigt för att på ett
oberoende sätt avgöra och förutsäga körduglighet.

Figur 2. Pelli Robson tavlan testar för kontrastkänslighet, vilket kan indikera en allvarligt nedsatt
visuell funktion. Detta är viktigt eftersom en nedsatt visuell funktion vanligtvis är ett tecken på en
ögonsjukdom.

3.6.4.

Sammanfattning

Förmågan att särskilja skillnader i färg och ljusstyrka kallas för kontrastseende och försämras med
åldern. Försämring i kontrastseende har visat sig leda till både förhöjd olycksrisk och mindre
bilkörning. Mått på kontrastkänslighet med speciella syntavlor har i litteraturen starkt stöd för att
förutsäga körlämplighet.
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3.7.

Synfält

Synfält är det område som kan observeras av synen i ett visst ögonblick. Det maximala statiska
synfältet är ungefär 180° horisontellt och 134° vertikalt, se Figur 3. Perifert synfält är den del av
synomfånget som ligger utanför den del som ögat kan fokusera skarpt på (och motsvarar ca 95 % av
hela synfältet). Det perifera synfältet registrerar och reagerar på rörelse och lockar blicken till de saker
som rör sig i blickomfånget (Martin, 2010). Tack vare ett samspel mellan synfält, ögonmotorik och
visuospatiala minne (hjärnans ”bildminne”) skapas en sammanhängande bild av vår omgivning.

Figur 3. Synfältet för höger och vänster öga tillsammans.

3.7.1.

Sjukdomar som kan påverka körprestationen

Synfältsbortfall kan vara en följd av en sjukdom i ögat, på den optiska nerven eller i hjärnan, vilken till
exempel kan orsakas av en stroke. Synfältsbortfall kan vara av olika karaktär och delas vanligen in
enligt följande: bortfall över eller under en horisontell linje, bortfall på sidorna, bortfall i det centrala
synfältet eller bortfall på samma sida i båda ögonen. En förare med synfältsbortfall ser inte hela vyn
vilket innebär att viktig information kan missas och flera studier har visat på sämre körprestation till
följd av detta (Wood & Troutbeck, 1995)
En studie gällande förekomst av synfältsbortfall och dess relation till körförmåga visade att av 20 000
som deltog var glaukom, retinal disorder och katarakt de vanligaste orsakerna (Johnson & Keltner,
1983). Studien visade även att jämfört med förare utan synfältsbortfall var förekomsten av olyckor och
domar dubbelt så vanligt bland förare med binokulärt synfältsbortfall och lika vanligt bland förare med
monokulärt synfältsbortfall. Även andra studier har visat att personer med glaukom och ett måttligt till
allvarligt synfältsbortfall löper större olycksrisk (McGwin Jr, et al., 2005; Tanabe, et al., 2011)
Det som beskrivs som svårare för personer med synfältsbortfall är hastighetsanpassning vid filbyte
(Bowers & Peli, 2005), positionering i filen och i kurvor (Lockhart, et al., 2009; Bowers & Peli, 2005;
Bowers, et al., 2005; Elgin, et al., 2010) samt att hinna reagera på oväntade händelser i periferin
(Lockhart, et al., 2009; Haymes, et al., 2008).
Ett flertal studier har visat att förare med synfältsbortfall upptäcker signifikant färre fotgängare och
även efter längre tid (Bowers, et al., 2007; Bowers, et al., 2009; Bronstad & Bowers, 2011; Bronstad,
et al., 2009; Bronstad, et al., 2013; Zhang, et al., 2007; Alberti, et al., 2013).
Flera studier har visat att förare kompenserar för sitt synfältsbortfall bland annat med ögon- och
huvudrörelser (e.g. Bahnemann, et al., 2014; Bowers, et al., 2007; Bronstad, et al., 2013) eller med
sänkt hastighet (Róge, et al., 2005). När det gäller positioneringen visade Bowers och kollegor att
förare med högersidig Homonym Hemianopsi (HH) höll sig signifikant längre till vänster. Förare med
vänstersidig HH körde signifikant längre till höger i vänstersvängar. Förare med HH väljer alltså
position som ökar marginalen på den binda sidan (Bowers, et al., 2010).
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Effekterna av synfältsbortfall på körprestation är alltså långt ifrån entydiga och flera forskare menar att
det inte behöver innebära någon trafikfara (Elgin, et al., 2010; Yuki, et al., 2014). Enligt en översikt av
Owsley och McGwin Jr rapporterar de studier som finns sämre körprestation bland individer med
centralt synfältsbortfall, samtidigt som de har färre trafikrelaterade domar (Owsley & McGwin Jr,
2008). Yuki och kollegor (2014) rapporterar att de inte ser något samband mellan centralt
synfältsbortfall och olyckor och att samband mellan synförmåga och körförmåga inte är lätt, varför
försiktighet bör användas vid förutsägning av körprestation. Flera andra föreslår att graden av
synfältsbortfall inte har signifikant effekt på körprestationen och kompensationen varierar, vilket gör
att flera förespråkar individuella bedömningar (Bowers, et al., 2007; Elgin, et al., 2010; Racette &
Casson, 2005; Wood, et al., 2009).
Bohensky och kollegor (2007) föreslår efter en översikt att forskningen om synfältsbortfall och
trafiksäkerhet är oklar och hänvisar till att metoderna för att bedöma säkerheten när det gäller
bilkörning för dem som har synfältsbortfall inte är ordentligt validerade (Wood, 2002; Higgins &
Wood, 2005). Det är i linje med Horton och Chakman (2002) som menar att begränsat synfält är en
riskfaktor vid bilkörning, men att bevisen är för vaga.
Det finns även andra sjukdomar som kan påverka synfältet och medföra försämrad körprestation. De
kognitiva och visuella bristerna som associeras med Parkinsons sjukdom har visat sig resultera i
försämrad visuell avsökning och försämrad körprestationen med bland annat signifikant färre
upptäckta landmärken och trafikskyltar samt brott mot fler trafikregler (Uc, et al., 2006). Förare med
Alzheimers har också visat en försämrad avsökning med en sämre körprestation som följd (Duchek, et
al., 1998).
Brister i körprestation har associeras till nedsatt känslighet för rörelse i periferin (Henderson &
Donderi, 2005). Visuell sensitivitet predicerade i en studie ca 50 % av förarens variation i lateral
position (Alm, 2000) och förare som varit inblandade i kollisioner har visats signifikant sämre på
avsökning och styrning (Mills, et al., 2003). Äldre förare med tidiga förändringar i spatial synförmåga
och djup perception har även visats begränsa sin körning (West, et al., 2003).

3.7.2.

Tester

Det finns olika sätt att mäta synfält, vilka kan vara lämpade för olika situationer och syften. Ayala
(2012) föreslår att det monokulära testet jämfört med det binokulära ger mer specifik information om
platsen och djupet av defekten, vilket gör det mer lämpat för att mäta synförmåga i trafiksituationer
(Ayala, 2012). Owen och kollegor (2008) menar dock att binokulärt IVF (Integrated visual field) är
bättre än monokulärt på att förutspå om en individ löper risk att förlora körkortet längre fram i tiden. I
en jämförelse mellan IVF och EVFT (Esterman visual field test) konstaterades att IVF släpper igenom
förare som borde klassas som olämpliga (Chisholm, et al., 2008).
Zhang och kollegor (2000) menar att ett dynamiskt visuellt fält (DVF) visar samband med
olycksinblandning bättre än det statiska. Vidare sågs en hög korrelation mellan DVF och maximal
säkerhetshastighet bland förare som varit respektive inte varit inblandade i olyckor (Zhang, et al.,
2000).
Flera studier har visat att UFOV är signifikant korrelerad med körprestation (Bowers, et al., 2005;
Róge, et al., 2005) och med olyckor med personskador (Owsley, et al., 1998) för personer med
synfältsbortfall. Några föreslår även kombinationer av UFOV med andra tester som kontrastkänslighet
(Bowers, et al., 2005), Peripheral motion processing (PMP) (Henderson & Donderi, 2005), Complex
Figure Test-Copy (Uc, et al., 2006) för att bäst kunna förutsäga körprestationen. Men det finns även de
som ifrågasätter testets lämplighet för att bedöma olycksrisk bland förare med synfältsbortfall
(Chisholm, et al., 2008). Papageorgiou och kollegor (2010) menar att inga synfältsrelaterade
parametrar är lämpade att förutsäga olycksinblandning. Det krävs istället individualiserade
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angreppssätt som tar hänsyn till kompensatoriska strategier i form av ögon- och huvudrörelser
(Papageorgiou, et al., 2010).
Även andra visuella perceptionstest har föreslagits lämpliga för att identifiera förare som löper risk för
att hamna i olyckor, till exempel Motor Free Visual Perceptual Test (MVPT), Clock Drawing Task
(CDT) (Oswanski, et al., 2007).
Kliniska utvärdering av synfältsbortfall med hjälp av datortomografi eller magnetresonans har inte
visat sig kunna predicera säkra förare (Vaphiades, et al., 2014).
När det gäller självskattad körförmåga så är äldre förare med sämre resultat på flera syntester, främst
kontrastkänslighet och synfält, mera benägna att sluta köra (Freeman, et al., 2005).

3.7.3.

Sammanfattning

Synfältet är det område vi ser. Synfältsbortfall innebär att visa delar av det normala synfältet inte syns
vilket kan innebära en förhöjd olycksrisk. Främst har visats att fotgängare upptäcks senare vid vissa
typer av synfältsbortfall, men man har även sett att kompensation är vanligt förekommande. Därför
förespråkar många forskare att individuella bedömningar bör göras för körlämplighet vid
synfältsbortfall.

3.8.

Synskärpa

Synskärpa (visus) är ett mått på ögats upplösningsförmåga eller förmåga att urskilja små detaljer.
Synskärpan är beroende av flera komponenter. Det optiska systemet genererar en skarp bild på
näthinnan, receptorerna på näthinnan säkerställer näthinnans funktion och hjärnan säkerställer
synbanorna och det centrala nervsystemets funktion. Synskärpan kan definieras och mätas på flera
olika sätt. Vanligen mäts ögats förmåga att känna igen vissa tecken som bokstäver eller siffror (Cline,
et al., 1997).
I vissa fall är synskärpan bra på nära håll men sämre på längre håll. Det kallas för Myopi eller
närsynthet. Det motsatta fallet är översynthet, med svårt att se på nära avstånd medan det är bättre på
längre håll.

3.8.1.

Sjukdomar som kan påverka körprestationen

Katarakt är den sjukdom som oftast nämns i samband med försämrad synskärpa. Det är den
medicinska termen för grå starr, vilket innebär att ögats lins grumlas. Det kan innebära problem att
köra bil, läsa eller känna igen ansikten (Allen & Vasavada, 2006). Många studier har visat på en
försämrad körprestation till följd av katarakt (Wood, et al., 2009; Wood, et al., 2010; Wood, et al.,
2007; Wood & Mallon, 2001) med bland annat senare upptäckt av fotgängare och andra risker
(Marrington, et al., 2008; Wood, et al., 2012) samt större risk för olycksinblandning (Owsley, et al.,
2001). Flera studier har även visat på tydliga förbättringar i körprestation efter kataraktoperation
(Wood & Carberry, 2004; Owsley, et al., 2002).
En vanlig åtgärd för att förbättra synskärpa är glasögon eller linser. Sagberg (2006) visade i en
enkätstudie att förare med korrigerad syn löper högre olycksrisk är förare som inte behövt korrigera
synen. Samma studie visade även en signifikant högre olycksrisk för personer med antingen myopi
(närsynthet), hyperopi (översynthet) eller synfältsbortfall (Sagberg, 2006).

3.8.2.

Tester

Synskärpa är ett test som har visst stöd för att predicera säker bilkörning, men enligt Owsley och
McGwin (2010) har synskärpa som bäst en svag koppling till säker bilkörning. Många studier
genomför traditionella tester på synskärpa (visual acuity), men vad vi har sett så har ingen funnit något
starkt samband med trafiksäkerhet. Ball och kollegor (2001) föreslår endast ett svagt samband mellan
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synskärpa och olycksrisk. Carberry och kollegor visade ett signifikant samband mellan körprestation
och synskärpa samt kontrastkänslighet (Carberry, et al., 2006). I en studie visades att äldre förare har
det svårare i körsituationer med hög risk och att synskärpa och kontrastkänslighet är speciellt
associerade med dessa svårigheter (McGwin Jr, et al., 2000). Det finns dock flera studier som visat på
att de traditionella testerna av synskärpa ensamma inte är lämpliga för identifiera osäkra förare
(Morrisey & Grabowski, 2005; Owsley, et al., 2001; Wood & Owens, 2005; Schultheis, et al., 2010;
Horton & Chakman, 2002; Currie, et al., 2000; Kiel, et al., 2003; Rubin, et al., 2007) eller osäkra
förare med katarakt (Wood, et al., 2006).
Visus-undersökning sker med mycket höga kontraster som optimalt ljus och svarta bokstäver på vit
botten, se exempel i Figur 4. Detta är en situation som sällan motsvaras i trafiken och troligen en stor
del av anledningen till att kontrastseende visat sig ha högre relevans för trafiksäkerheten. Även när det
gäller självrapporterad körförmåga är kontrastkänslighet en bättre predicerande faktor än synskärpa
(Fraser, et al., 2012) även om både synskärpa och kontrastkänslighet har visat sig påverka reducering i
körsträcka och körning på okända platser (Freeman, et al., 2006).
I en översikt om synen och körförmåga drar Owsley och McGwin Jr (2010) slutsatsen att synskärpa
som bäst är svagt korrelerad med säker bilkörning och därför olämpligt för att identifiera förare som
riskerar att vara inblandade i kommande olyckor. De konstaterar vidare att synskärpa är relaterad till
vissa mått på körprestation, som till exempel förmågan att känna igen skyltar och menar att det är
därför myndigheter vill att dessa tester bör genomföras. Men enligt Owsley och McGwin Jr (2010) bör
synskärpatesterna som används för screening kompletteras med ytterligare tester som till exempel
kontrastkänslighet, synfält, processhastighet och tester för delad uppmärksamhet, vilka har visats ha
stor relevans för trafiksäkerheten. Även Higgins och Wood (2005) föreslår komplettering med
kontrastkänslighetstest (Pelli-Robinson) för att bättre identifiera synproblem relaterade till katarakt.
Activities of Daily Vision Scales (ADVS), ett frågeformulär som används som ett mått på visuell
funktion och innehåller ett antal synrelaterade frågor om livskvalitet, har visats starkt relaterad till
förändring i körprestation men kan inte predicera den (Wood & Carberry, 2004).
.

Figur 4. Logmar tavlan är en utveckling av den traditionella Snellen tavlan, som man oftast ser.
Fördelen med Logmar tavlan är att den har lika många bokstäver på varje rad, lika stora avstånd
mellan rader och bokstäver enhetlig tillväxt i bokstavsstorlek, en slutsumma baserad på totala antalet
lästa bokstäver samt en förfinad skala som ger större noggrannhet och högre reliabilitet
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3.8.3.

Sammanfattning

Synskärpa (visus) är ett mått på ögats upplösningsförmåga och kan ofta åtgärdas med glasögon eller
linser. Att synskärpan är viktig för säker bilkörning är det nog ingen som tvekar om, men testerna för
synskärpa anses av flera otillräckliga och ofta föreslås en komplettering med tester för kontrastkänslighet. Detta känns också rimligt med tanke på att visus mäts under väldigt optimala förhållanden
som sällan återfinns i trafiken.

3.9.

Useful Field of View (UFOV)

Visuell uppmärksamhet är viktigt för säker bilkörning och perifer kontrastkänslighet, UFOV samt
perifer rörelse processning kan ses som komplementära metoder (Henderson & Donderi, 2005). Andra
tester som möter aspekter av visuell uppmärksamhet är change blindness (Lees, et al., 2007), men det
vanligast förekommande testet är dock UFOV, och enligt Rao, et al. (2013) används UFOV som
begrepp ofta synonymt med visuell uppmärksamhet. Testet UFOV innehåller tre delar, nämligen:
(1) processhastighet, (2) delad uppmärksamhet, och (3) selektiv uppmärksamhet (se nedan för mer
utförlig beskrivning av genomförandet). UFOV kan användas antingen separat eller som en viktig del i
ett testbatteri med avsikt att screena riskgrupper i syfte att avgöra körlämplighet (e.g. Devos, et al.
2007; Bentley, et al. 2012). UFOV har ett starkt stöd i litteraturen som styrker dess förmåga att
predicera körprestation (e.g. Cushman, 1996; Whelihan, et al., 2005; Johnson & Wilkinson, 2010;
Hoffman, et al., 2015; Myers, et al, 2000). Utöver kopplingen till uppmärksamhet så relaterar testet
även till minnesförmågan, beslutsfattande och visuo-spatial förmåga (Lees, et al., 2007). Mycket av
testets styrka ligger i att det fångar både den visuella delen av det sensoriska minnet och högre
ordningens uppmärksamhets förmågor (Despariya, et al., 2008).
Det finns stöd för att UFOV försämras av en rad olika sjukdomstillstånd vilket sedan påverkar
körprestation och säker körning hos personer som fått dessa sjukdomar. Exempel på sjukdomar där
UFOV påverkas negativt och där UFOV således kan användas för att predicera säker bilkörning är:





Parkinsons sjukdom (e.g. Classen, et al. 2009; Devos, et al. 2007; Uc, et al., 2006;)
Alzheimers sjukdom (Rizzo, et al., 1997).
En kognitiv försämring i tidigt skede (Whelihan, et al, 2005)
Multipel skleros (Akinwuntan, et al. 2012)

Utöver sjukdomstillstånd så påverkas visuell uppmärksamhet mätt med UFOV även av det naturliga
åldrandet (Anstey & Wood, 2011).
I studier (e.g. Owsley, et al., 1998; Sims, et al., 2000) har en nedsättning på 40 % i UFOV kopplats till
en fördubblad kollisionsrisk för äldre förare. Kopplingen mot kollisioner har även gjorts i andra
studier (e.g. Haymes, et al. 2007; Rubin, et al., 2007; Rizzo, et al., 1997) och kan antas gälla även
andra grupper än äldre. Trots stödet för UFOV och dess förmåga att förutsäga olyckor och säker
bilkörning så bör det också påpekas att det finns resultat som visat att UFOV i olika sammanhang inte
har kunnat användas för att predicera säker bilkörning. En kanadensisk studie som pekar i den
riktningen utvärderade ett testbatteri kallat Roadwise review där UFOV ingår som en viktig del
tillsammans med contrast acuity. I den studien visade Scialfa, et al. (2010) att testbatteriet inte kunde
förutsäga självrapporterade svårigheter och körhistorik.

3.9.1.

Genomförande av UFOV

Den version av UFOV® som vanligtvis används är PC-baserad och består av tre deltest, som bedömer
den visuella processhastigheten under stegrande svårighetsgrad av uppgiften, samt delad och selektiv
uppmärksamhet.
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I det första deltestet, ska testpersonen hinna identifiera vilket fordon (personbil/lastbil) som under kort
tid visas centralt på dataskärmen. Programmet bestämmer den tid som behövs för att 75 % av fordonen
identifierats korrekt.
I det andra deltestet som mäter delad uppmärksamhet ska testpersonen förutom ovanstående samtidigt
lokalisera en bil som är placerad perifert på bildskärmen. På motsvarande sätt beräknas den tid när
75 % av både fordonet i periferin lokaliserats korrekt och identifieringen av fordonet centralt är
korrekt.
I det tredje deltestet som mäter selektiv uppmärksamhet ska testpersonen utföra samma uppgift som
deltest två, men resterande utrymme på bildskärmen är fylld av distraherande trekanter (Figur 5).
Testet tar cirka 20 minuter att genomföra. Resultatet i varje deltest ges i form av en tid i millisekunder,
som för de tre deltesten läggs samman till en totaltid, vilken sedan kan användas för statistisk
bearbetning. De erhållna värdena kan även placeras in i en matris för att få en olycksriskbedömning.

Figur 5. UFOV®. Bildskärmens utseende i tredje deltestet.
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3.9.2.

Sammanfattning

UFOV har ett starkt stöd i litteraturen när det gäller dess förmåga att predicera körprestation även om
det förstås också finns kritik mot testets predicerbarhet. Utöver kopplingen till uppmärksamhet
relaterar testet även till minnesförmågan, beslutsfattande och visuo-spatial förmåga. Många
förespråkar användning av UFOV i kombination med syntester men det framförs även viss kritik.
Generellt kan sägas att bra resultat på UFOV kanske inte säger så mycket om hur säker en förare är,
medan däremot dåliga UFOV resultat ofta är kopplade till ett ökat riskbeteende.
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4.

Diskussion

Utifrån resultatet i den här litteraturstudien kan sägas att det finns ett flertal syntester som har stöd i
forskningen och därmed är rimliga att genomföra för att säkerställa säker mobilitet samt avgöra rätten
till körkort. Slutsatsen är på inget sätt unik utan delas av bland andra Jolly et al. (2006). Eftersom det
finns ett flertal tester som har stöd, och vissa av dessa lämpar sig mer i riktade insatser för att stödja
personer med specifika nedsättningar, bör olika tester kombineras utifrån det enskilda fallets
förutsättningar för att få till en bra och rättvisande bedömning av helheten. Slutsatsen delas även av till
exempel Stav et al. (2008) som ansåg det rimligt att mer än ett test krävdes för att identifiera förare
med förhöjd riskprofil, samt av Green et al. (2013) som också förespråkade ett kombinerat verktyg.
Stav (2008) motiverade användandet av flera verktyg ytterligare med hänvisning till köruppgiftens
dynamiska natur och Green et al. (2013) menade att äldre förare med dubbla sensoriska nedsättningar
löper större risk att vara inblandade i trafikolyckor jämfört med de med enbart nedsatt synskärpa eller
hörsel. Därför bör, enligt Green och kollegor (2013), ett kombinerat verktyg användas för att
undersöka och upptäcka äldre personer med högre olycksrisk.
De mått på synskärpa (t.ex. olika bokstavstavlor) som finns och används idag räcker inte för att
säkerställa säker bilkörning, utan behöver kombineras med andra tester. Med utgångspunkt i den
litteratur som har sammanställts här kan slutsatsen att kontrastkänslighet och UFOV är lämpliga
kandidater till att komplettera synskärpa dras. Dessa två test har utifrån litteraturen visat sig vara de
bästa måtten på synförmåga viktig för säker bilkörning.
Vidare så speglar testen också två förmågor i synen som är extra viktiga för säker bilkörning,
nämligen kontrastseende och visuell uppmärksamhet. Liknande slutsatser har tidigare dragits av andra,
till exempel Bal et al. (2011) ansåg att kontrastkänslighet var viktigt att ha i åtanke för att avgöra
körförmågan utifrån ett legalt perspektiv. Testet kan då användas för att exempelvis avgöra behov av
kataraktkirurgi samt för att utvärdera effekten av sådan kirurgi (Fraser, et al., 2012), och är således
viktig för att avgöra körförmågan.
Det andra testet som lyfts fram, i.e. UFOV, visar att det finns potential i att komplettera klassiska
syntester med tester innehållande kognitiva aspekter. UFOV är det klart mest använda exemplet på ett
test med kognitiva inslag som visat sig vara bra för att mäta delar av synförmågan som är av vikt för
säker bilkörning, den trend mot att inkludera kognitiva aspekter för att utvärdera synförmåga är
således motiverad. Testet är även det test som har starkast stöd i litteraturen och enligt Worringham et
al. (2006) är testning av kognitiva funktioner ett enkelt sätt att få mer objektivitet i bedömningar av
körförmågan.
Flera nedsättningar hör ihop och följer med ett normalt åldrande, medan andra följer på medicinska
förhållanden. Bilkörning och därmed mobilitet är viktigt för människor men för att bättra på
trafiksäkerheten kan ibland inskränkningar i människors bilkörning motiveras. Det är då viktigt att ha
ett helhetstänk för att säkerställa en fortsatt god mobilitet för dessa personer. Det finns fog att anta att
testning av synförmågan kan upplevas som avskräckande och som ett hot mot den egna mobiliteten,
här är dock viktigt att även lyfta fram att det kan fungera som en katalysator för fortsatt bilkörning.
Människor som tidigare tvivlat på sin prestation i trafiken kan med hjälp av testning få självförtroende
till att fortsätta köra. Detta resonemang stöds även i litteraturen av Shipp (2000) som visade att
obligatoriska syntester inte var associerat med lägre andel äldre förare, vilket då kan förklaras med att
även om vissa behöver ge upp sin bilkörning så kommer andra efter testningen återuppta den. Med
detta sagt är det viktigt att testning genomförs på ett sådant sätt att människor inte uppfattar det som en
begränsning, utan mer som ett sätt att säkerställa att deras fortsatta mobilitet även är säker. Testning av
synförmågan kan även fungera som ett viktigt verktyg för att motivera vidare medicinsk undersökning
för att säkerställa att nedsättningen inte beror på vad som kan anses vara normal åldersrelaterad
nedsättning. Därmed finns vinster som sträcker sig utöver ett säkrare trafiksystem. Flera, till exempel
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Bohensky med kollegor (2008), anser att de tester som används idag för att bedöma körförmåga och
besluta om rätten att få behålla sitt körkort är otillräckliga.
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5.

Slutsatser

Utifrån den genomgångna litteraturen i denna studie kan följande slutsatser dras:








De mått på synskärpa som finns och används idag räcker inte för att säkerställa säker bilkörning,
utan behöver kombineras med andra tester
Ett flertal syntester har stöd i forskningen och är rimliga att genomföra för att säkerställa säker
mobilitet samt avgöra lämpligheten att inneha körkort, nämligen; synskärpa, kontrastkänslighet,
färgseende, UFOV och förmågan att återhämta sig efter bländning
Olika tester bör kombineras utifrån det enskilda fallets förutsättningar för att få till en bra och
rättvisande bedömning av helheten
Lämpliga kandidater till att komplettera tester av synskärpa är
o Kontrastkänslighet
o UFOV
o Bländningskänslighet
UFOV är även det test som har starkast stöd i litteraturen för att förutsäga körprestation
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6.

Förslag på vidare forskning

Även om en hel del forskning har gjorts inom området så finns det fortfarande luckor att fylla, och
med resultatet av denna litteraturstudie i åtanke kan vidare forskning underbyggas inom en rad
områden. Givet det starka stöd som funnits för UFOV så kan en riktad studie som tillämpar och
utvärderar testet i en svensk kontext och i samband med syntester (synskärpa, kontrastkänslighet,
bländningskänslighet) ses som ett viktigt nästa steg.
Vidare behöver en sådan studie lägga särskild vikt vid att ta ett helhetsgrepp där relevanta aktörer
inkluderas. Det kan röra sig om att söka samarbeten mellan till exempel optiker, arbetsterapeuter,
beteendeveterare, och andra aktörer. Givetvis måste den internationella erfarenhet som, åtminstone
delvis, redogjorts för i denna litteraturstudie tas till vara. Utöver detta behövs mer forskning för hur
UFOV och andra tester som har stöd för att predicera säker bilkörning kan kombineras för bedömning
av körlämplighet; dels med varandra, men även med annan testmetodik såsom körsimulatorer och
utvärdering på väg. Det finns redan idag ansatser som rör sig i den riktningen, både nationellt och
internationellt, men det finns både behov och motiv för mer forskning i området.
En komplettering av denna studie kunde vara en något mera kvalitativ undersökning innehållande
intervjuer med personer från olika utvärderingscenter som kan ha erfarenheter om hur förares behov
ser ut samt med personer från Transportstyrelsens trafikmedicinska råd som vet grunderna på vilka
dagens krav ställs. Det skulle även vara intressant att genomföra samma litteraturstudie för yrkesförare
eftersom det ofta ställs högre krav på dem.
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