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Om synfältsprövning i simulator vid SINTEF i Trondheim 
 
Vid prövning av undantag (dispens) från de medicinska kraven för körkort när 
det gäller synfält (VVFS 1996:200 ändrade genom VVFS 1998:89, 2 kap §§ 3 
eller 8) kommer i vissa fall frågan upp huruvida körkortshavaren har lärt sig 
att kompensera för sin defekt. Trots att många med synfältsdefekter upplever 
att de inte störs av denna är förmågan till kompensation i de flesta fall liten 
eller obefintlig och körkortshavaren kan själv inte tillförlitligt bedöma detta. I 
de fall kompensation kan komma till stånd förutsätts den kunna ske genom att 
man mer aktivt än andra med hjälp av huvudrörelser eller förflyttning av 
blicken får en tillräckligt god uppmärksamhet även i de områden som mot-
svarar det område där man inte ser.  
 
Någon gång kan förhållanden som belyses i läkarintyg ge svar på frågan om 
kompensationsförmågan och någon gång kan många år av olycksfritt körande 
tala för att en kompensation verkligen har kommit till stånd. Ett annat sätt att 
pröva om en sådan kompensation skett kan i svårbedömda gränsfall vara en 
prövning i en för ändamålet speciellt utformad bilsimulator. Problemet med att 
utvärdera resultat av simulatortestning är dock alltid att översätta resultatet till 
hur det kommer att gå i trafiken.  
 
En möjlighet till sådan simulatorprövning finns idag vid norska trafiksäker-
hetsinstitutet SINTEF i Trondheim. I dagsläget finns ingen sådan möjlighet i 
Sverige. Den prövning som kan ske i simulatorer utprovade för andra ändamål 
eller i enklare simulatorer ger ingen vägledning i frågan. 
 
Beträffande simulatorn vid SINTEF i Trondheim är metodiken för testning av 
samma typ som den som tidigare använts vid VTI (Statens Väg och Transport-
forskningsinstitut) i Linköping. Simulatorn mäter bland annat den tid det tar 
för en försöksperson att uppmärksamma ljuspunkter som visas inom olika 
delar av synfältet. Den jämför sedan dessa tider med de som friska kontroll-
personer i en referensgrupp haft. I testningen vid SINTEF ingår i allmänhet 
också ett praktiskt förarprov där framför allt medvetenheten om handikappet 
är viktig att värdera. 
 
Det är dock vikigt att poängtera att inte ens ett helt normalt testresultat i 
simulator är en garanti för dispens. I bedömningen måste även andra 
överväganden göras som handlar om synfältsdefektens storlek, djup, 
belägenhet, orsak, varaktighet, debutålder och prognosen för stabiliteten i 
defekten. Dessutom krävs det för att dispens skall medges bland annat en 
bedömning av behovet av körkortsbehörigheten.  
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Kostnaden för själva simulatorprövningen är för närvarande 3000 Norska 
kronor. För praktiskt förarprov under en timmes tid, i de fall sådant kan bidra 
till bedömningen, tillkommer 1 000 Nkr. Om förnyad ögonläkarundersökning 
behövs kan sådan också utföras till en kostnad av cirka 2 000 Nkr. För 
svenskar som söker dispens bör dock en sådan undersökning redan vara utförd 
i Sverige och vara en del av underlaget till dispensansökan. 
 
Undersökningen vid SINTEF tar cirka en halv dag, varav 2 timmar i själva 
simulatorn. I priset ingår ett utlåtande om resultatet med en sammanfattande 
värdering av förmågan till kompensation och lämpligheten att köra det fordon 
som avses. Här bör dock tilläggas att svenska Vägverket härefter gör en själv-
ständig dispensbedömning utifrån svensk praxis, där bland annat behovet av 
den aktuella körkortsbehörigheten ingår. 
 
Den som ansöker om dispens får själv betala hela kostnaden för undersök-
ningen vid SINTEF. 
 
För en bedömning av huruvida undersökning vid SINTEF är meningsfull 
önskar man på SINTEF ta del av medicinska journaler inklusive synfälts-
kartor, resultat av eventuella tidigare genomförda testningar av annat slag 
såsom till exempel neuropsykologisk undersökning i fall med hjärnskada som 
orsak till synfältsdefekten samt av kopior av beslut från de olika rättsinstan-
serna. I de fall den sökande är tveksam om det är någon idé att genomgå en 
prövning vid SINTEF åtar man sig att bedöma detta på grundval av sådant 
material. Denna bedömning sker utan kostnad. Som en riktlinje kan sägas att 
den som har en komplett synfältsdefekt som omfattar ett större samman-
fallande område än en fjärdedel av synfältet i bägge ögonen (homonym 
kvadrantanopsi), inte kan räkna med dispens i Sverige oavsett resultat av 
prövning hos SINTEF. 
 
När man skickat in sina papper för bedömning får man ett förslag om datum 
och tid för undersökning samt ett kostnadsförslag. Väntetiden för under-
sökning är för närvarande (mars 2001) en månad.  
 
SINTEF har också ett samarbete med neurolog och neuropsykolog vid region-
sjukhuset i Trondheim men sådana undersökningar bör i första hand utföras i 
Sverige. 
 
Den som vill genomgå simulatorprövning vid SINTEF som underlag för en 
ansökan om dispens kan ringa SINTEF på telefon + 47 73 59 46 60 och säga 
att det gäller prövning i simulator. Gunnar D Jenssen, beteendevetare, Rigmor 
Rognes, sekreterare, Tove Moe, tekniker samt Nina Husby, tekniker kan svara 
på frågor om testningen i simulatorn. 
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