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Stroke, bilkörning & arbetsterapi – en litteraturstudie över bedömningsinstrument för körförmåga 
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Sammanfattning 
Mobilitet genom att köra egen bil ger en ökad livskvalitet. Förekomsten av stroke ökar och för att kunna tillfredställa 
individens behov av aktivitet och självständighet i transporter finns ett ökat behov av körkortsbedömningar. Restsymtomen 
efter en stroke kan variera. Därför krävs olika typer av bedömningar. Arbetsterapeuter som är vana att arbeta klientcentrerat 
och bedöma skilda färdigheter har mycket att tillföra i körkortsfrågor. Syftet med studien var att sammanställa beskrivningar 
av bedömningsinstrument för körförmåga efter stroke i vetenskaplig litteratur, utifrån författarnas frågeställningar. En 
systematisk litteraturstudie användes som metod. Femton vetenskapligt granskade artiklar samt en master of science uppsats 
ingick i studien. Resultat visade en stor mängd bedömningsinstrument, varav majoriteten testade egenskaper på taktisk nivå 
enligt Michons hierarkiska modell. Ytterst få av instrumenten kunde kopplas till de av författarna efterfrågade 
kvalitetsaspekterna. Arbetsterapeuternas utgångspunkter var i de allra flesta fall att bedöma färdighet snarare än insikt i 
frågan om bilkörning. I diskussionen tar författarna upp att arbetsterapeuter är väl lämpade för den här typen av 
bedömningar trots att tillfälle sällan ges, detta baserat utifrån litteraturgenomgången. Vidare ger författarna förslag på 
fortsatt forskning i form av utvecklandet av ett nytt bedömningsinstrument som ska baseras på ett arbetsprov för bilkörning 
som alternativ till uppkörning. 
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1 Inledning 
Under ett studiebesök på Statens Väg och Transportforskningsinstitut, VTI, i början av 
utbildningen fick författarna möjlighet att stifta bekantskap med en körsimulator (Figur 
1). Efter detta väcktes tankar om vad denna körsimulator kunde användas till då man 
bedömer körförmåga hos olika individer. Författarna har på flera av våra praktikplatser 
vid ett flertal tillfällen stött på funderingar och frågor om vilka bedömningsinstrument 
som är lämpligast att använda för att bedöma förmågan att fortsätta att köra bil efter en 
stroke. Många arbetsterapeuter efterfrågar bättre instrument i detta sammanhang, då 
bedömningar i dag ofta utgörs av icke validerade instrument.  
 

 
Figur 1. TRAINER - System for driver Training and Assessment using Interactive Evaluation tools 
and Reliable methodologies, och den simulator som utvecklats inom ramen för detta projekt. 
 
Incidensen av stroke ökar och människor idag önskar tillgång till bil (OECD, 2001) 
även i högre åldrar. Författarna har erfarit genom kommunikation med verksamma 
arbetsterapeuter att det sker en ökad remittering till arbetsterapeuter från läkare 
angående bedömning av körförmåga. Att det finns ett stort intresse för dessa frågor ute 
på fältet är alltså klart. Författarna har uppfattat detta område som angeläget för ämnet 
arbetsterapi eftersom det berör människors möjligheter till meningsfulla aktiviteter och 
självständighet i vardagen. Därför beslöt författarna sig för att göra en litteraturstudie 
för att se vilket utbud av arbetsterapeutiska bedömningsinstrument som finns 
dokumenterat i vetenskaplig litteratur.  
 
Då författarna antar att arbetsterapeuter i Sverige inte är ensamma om dessa funderingar 
ville de även titta på vilket utbud av bedömningsinstrument som finns utanför Sveriges 
gränser. Genom detta arbete hoppas författarna kunna väcka tankar och ge tips om vilka 
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instrument som arbetsterapeuter kan använda sig av för att bedöma körförmågan hos 
personer drabbade av stroke. 

2 Bakgrund 

2.1 Arbetsterapi och livskvalitet 
Hälsa handlar om att kunna förverkliga vad som är viktigt för en människa, dvs. att 
kunna realisera sina vitala livsmål. Det kan gälla olika områden som medför att 
individen upplever sig ha livskvalitet (Nordenfelt, 2004). En skada eller ett 
funktionshinder kan negativt förändra en persons livskvalitet (Kielhofner, 2002). För att 
människan ska kunna uppleva och förstå omvärlden krävs att individen är aktiv. Genom 
att vara aktiv medför det också att människan utvecklas. Arbetsterapeuter är en 
yrkesgrupp som arbetar med att möjliggöra aktivitet utifrån detta. Syftet med 
arbetsterapi är att underlätta klienters möjligheter att leva ett värdefullt liv i enlighet 
med sina önskemål och behov och i förhållande till omgivningens krav (Förbundet 
Sveriges Arbetsterapeuter, 2004).   
 
Enligt Kielhofner (2002) är människan i grunden en aktiv varelse. I Model of Human 
Occupation beskriver han hur människans aktivitetsutförande kan ses som ett samspel 
mellan människans inre resurser, den omgivande miljön samt uppgiftens krav. Detta 
bidrar till upplevelsen av ”occupational identity”.  
 
”Volition” är en samling uppfattningar, intressen och kunskaper om den egna förmågan 
som möjliggör för människan att förutse, välja, erfara och tolka deras aktivitetsbeteende 
(Kielhofner, 2002). Förmågan att kunna köra sin egen bil är en högt värderad och 
betydelsefull daglig aktivitet hos många människor.  
 
”Habituation” bidrar till att människan genom sina vanor och roller får mönster och 
rutiner i sina handlingar och aktiviteter (Kielhofner, 2002). Rollen som bilförare kan 
vara viktig för individen och att förlora den rollen kan innebära obalans i livet och 
därmed en minskad livskvalitet. Kan man inte längre utföra sina vanor och rutiner 
skapas lätt en känsla av beroende vilket kan leda till passivitet.  

2.2 Livskvalitet och mobilitet 
Enligt data från Riks-Stroke tyder allt på en fortsatt förbättring av strokesjukvården i 
landet. Detta kan man se genom att en ökande andel patienter återvänder till eget 
boende. Dessutom har allt färre blivit beroende av hjälp inom ADL (Wester, 2003). 
ADL står för Aktiviteter i det Dagliga Livet och betecknar generella vardagliga 
aktiviteter, där bland annat transporter ingår som en basaktivitet. ADL-begreppen 
brukar användas som bedömningsgrund för hur självständigt man kan utföra dessa 
aktiviteter (Törnqvist & Sonn, 1993). Att kunna tillfredställa sitt transportbehov på ett 
självständigt sätt ger livskvalitet och mobilitet, vilket bör eftersträvas 
(Socialdepartementet, 1994). 
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I ”Mobilitetsormen” (Figur 2) beskrivs hur ökad mobilitet kan främja aktivitet, generera 
förbättrad hälsa och därmed funktionell kapacitet. Indirekt kan detta leda till 
självständighet, minskat bidragsberoende och, i slutänden, samhällsekonomiska 
besparingarna (Hakamies-Blomqvist, Henriksson, & Heikkinen, 1999). Flera av dessa 
mål är viktiga inom arbetsterapi (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2004) varför det 
är angeläget att som arbetsterapeut kunna verka även inom transportsektorn.  

Mobi l i t et

A kt ivi t et

Hälsa

Funkt ionsf ör måga

Aut onomi

Li t et  st ödbehov

Nat ionalekonomisk
vinst

 
Figur 2. "Mobilitetsormen” - en modell som beskriver vikten av transportmobilitet för samhället 
såväl som för individen.  Modellen är hämtad från Hakamies-Blomqvist, Henriksson & Heikkinen 
(1999) sidan 12 . 
 
Enligt en rapport från Socialstyrelsen har bilen en stor faktisk och symbolisk betydelse 
för friheten att bestämma var och hur man vill leva. Att inte få köra bil kan leda till sorg 
och ilska. Många uppfattar körkortet som ett bevis på att vara en betrodd 
samhällsmedborgare (Hulter-Åsberg, 2004).  

2.3 Mobilitet genom att köra egen bil 
Ett självständigt och aktivt liv är något som ofta förknippas med livskvalitet. Att själv 
kunna förflytta sig med bil bidrar till ett aktivt liv och höjer livskvaliteten (Almgren, 
Englund, Kers, & Werkström, 2001; De Vries, Seebregts, & Drent, 2000; Hulter-
Åsberg, 2004; Logan, Dyas, & Gladman, 2004; Lööw & Andersson, 1999; Stanko, 
Goldie, & Nayler, 2001). Möjligheten att kunna bibehålla intressen och sociala 
kontakter ökar då mobilitet åstadkommes genom bilkörning. Denna möjlighet bör inte 
försvinna då man drabbas av skada som medför ett funktionshinder. Bilkörning är ett 
exempel på självständig mobilitet. Det kan möjliggöra att bibehålla aktiviteter/intressen 
(Hakamies-Blomqvist, 2000; Kielhofner, 2002; Turner, Foster, & Johnson, 2002). 
Logan, Dyas och Gladman (2004) betonar vidare att bristande transportmöjligheter kan 
leda till isolering, oro och försämrad hälsa då man inte längre kan vara delaktig i sådana 
aktiviteter man tidigare förknippat med dagligt liv. Körkortet ger en juridisk möjlighet 
till mobilitet, men enbart körkortet är inte nyckeln till bilen och bilkörning. Utan körkort 
begränsas dock möjligheten till oberoende och att kunna transporteras med egen bil och 
därmed minskas denna mobilitet, som för de flesta av oss är självklar. 
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Den egna bilen ger den största friheten. Tekniken gör det numera möjligt att många 
människor med omfattande funktionshinder kan köra själv (Peters, 2004). För den 
enskildes livskvalitet kan ofta tillgången till egen bil vara att föredra framför tillgång till 
färdtjänst (Lööw & Andersson, 1999). Färdtjänst regleras i lagen om färdtjänst 
(Näringsdepartementet, 1997). 
 
Enligt en rapport från Organisation for Economic Co-operation and Devlopment 
(OECD) talar man om att medlemsländernas befolkning över 65 år beräknas tredubblas 
mellan åren 1970-2050. Detta medför att det är extra viktigt att tillgodose 
transportbehovet hos dessa individer. De flesta av dessa personer kommer att ha körkort 
och tillgång till bilar och kommer därför att föredra bilkörning som sitt främsta 
transportmedel (OECD, 2001).  

2.4. Stroke 
Stroke eller slaganfall som det även kallas, är ett samlingsnamn för infarkt i hjärnan, 
intracerebrala blödningar samt subaraknoidala blödningar. Nervcellerna i hjärnan är 
mycket känsliga för syrebrist och det kan medföra bestående skador (Eriksson, 2001). 
WHO definierar stroke som ett hastigt påkommande tecken till fokala eller globala 
neurologiska bortfallssymtom som varat längre än 24 timmar eller lett till döden 
dessförinnan med säkerställd eller förmodad vaskulär genes (Tunstall-Pedoe, 1988). 

2.4.1 Incidens och prevalens 
Enligt en rapport från Riks-Stroke är incidensen av stroke cirka 30 000 människor i 
Sverige varav 20 000 är förstagångsinsjuknanden. Antalet som insjuknar beräknas 
dessutom att öka betydligt framöver på grund av att andelen äldre i landet ökar. Den 
totala samhällskostnaden beräknas uppgå till minst 14 miljarder kronor årligen. Stroke 
utgör den vanligaste orsaken till neurologiskt handikapp hos vuxna och den näst 
vanligaste dödsorsaken efter hjärtinfarkt. Prevalensen beräknas till över 100 000 
(Wester, 2003).  
 
I Sverige dör cirka 100 000 människor per år. Ungefär en tiondel av dem, det vill säga 
10 000, dör på grund av en stroke. Detta kan ställas i relation till motorfordonsolyckor, 
som bidrar med ca 500 dödsoffer årligen (Statistiska Centralbyrån, 2003). Risken att dö 
i trafiken kan därför i sammanhanget betraktas som liten. I Sverige finns en nationell 
Nollvision för dödsfall och svåra skador i trafiken (Messing, 2005; Vägverket, 2001). 
Målet är att alla förare ska vara säkra, eller att de misstag de gör, inte ska leda till 
dödsfall eller svåra skador. 

2.5 Föraren, fordonet och trafikmiljön 
William Haddon (1972) har utvecklat en vetenskapsteoretisk modell för att beskriva de 
faktorer som ingår i en skadehändelse. Med hjälp av den åskådliggörs föraren, fordonet 
och trafikmiljön och hur de påverkar varandra (Haddon, 1972), före, under och efter 
händelsen. I kapitel 2.6, 2.7 och 2.8 följer en närmare beskrivning utifrån dessa begrepp. 

2.6 Föraren 
I körkortslagen beskrivs att lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena 
förutsätter att personen uppfyller synkraven för att köra fordon av det slag ansökningen 
avser och att han eller hon i övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga 
med hänsyn till trafiksäkerheten (Näringsdepartementet, 1998).  
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Lundqvist (2001) har visat att de allvarligaste neuropsykologiska bristerna som 
påverkar bilkörning är skador på informationshanteringshastighet, delad och 
koncentrerad uppmärksamhet, samt brister i att använda korttidsminnet. Även bristande 
orienteringsförmåga, beslutsfattande, självförtroende samt särskilt nedsatt 
handlingsberedskap är allvarliga brister i samband med bilkörning.  

2.6.1 Mental Workload och bilkörning 
En person har en viss mängd tillgängliga mentala resurser. Mental Workload kan 
definieras som andelen av dessa resurser vilka krävs för att utföra en uppgift (Sanders & 
McGormick, 1987; Wickens, 1992). Gellalty (1997) kopplar ihop begreppet Mental 
Workload med bilkörning. Han delar in bilkörning i primära och sekundära uppgifter, 
där det primära handlar om att framföra fordonet och det sekundära handlar om de 
övriga uppgifter som en förare kan tänkas ha. Han gör en uppdelning mellan visuella, 
motoriska och kognitiva krav. Störst tonvikt lägger han på de visuella kraven som han 
menar måste tidsdelas mellan uppmärksamhet utåt och uppmärksamheten inne i 
fordonet. De motoriska kraven kan tillgodoses simultant i de flesta fall och de kognitiva 
kraven är mer svårbedömda. Alla sekundära uppgifter ökar förarens Mental Workload 
och kan bidra till en ökad trafiksäkerhetsrisk. Ett exempel på sekundär uppgift kan vara 
att samtala med en passagerare eller att använda radion. 

2.6.2 Michons hierarkiska modell 
Det finns olika modeller för att beskriva beteende hos bilförare som kan användas för 
att strukturera datainsamlingen. En av de mest citerade är Michons hierarkiska modell 
(Michon, 1979, 1985) i tre nivåer, strategisk, taktisk och operativ nivå. 
 
Den strategiska nivån rör beslut angående planering för att göra körningen säker och att 
använda bilen medvetet och försiktigt. Föraren bedömer, beslutar och planerar för den 
lämpligaste rutten, tar i beaktande väder, tid samt personlig kondition innan han 
påbörjar körningen. Beslut på den strategiska nivån rör huvudsakligen riskbedömning 
innan han sätter sig bakom ratten. Den taktiska nivån rör aktiviteter och beslut under 
körning i trafiken. Exempelvis tar föraren in information från den omgivande trafiken. 
Han överväger och fattar beslut om hastighet och avstånd vid omkörning. Taktiska 
aspekter av körning involverar bedömning av trafiksituationen och att förutse risker 
samt undvikande beteende. Det krävs medvetenhet om omgivningens krav och 
självkontroll. I stor utsträckning handlar den taktiska nivån om kognitiv kontroll, 
speciellt uppmärksamhet kombinerad med informationshanteringshastighet vilket gör 
det möjligt att välja mellan möjliga lösningar och ha ett målinriktat beteende. Den 
operativa nivån rör ett flertal kontrollerade handlingar som kräver omedelbara beslut 
vad det gäller de grundläggande momenten inom praktisk bilkörning. De baseras på 
automatiserade, överinlärda funktioner som att styra, accelerera, växla och bromsa. 
Tidsaspekten skiljer dessa tre nivåer åt. På den strategiska nivån finns tid för planering, 
på den taktiska måste beslut fattas omedelbart och på den operationella finns ingen tid 
alls för övervägande (Lundqvist, 2001). 
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2.7 Fordonet 

2.7.1 Bilanpassningar 
Förutom de krav som ställs på föraren vid bilkörning, kan ett funktionshinder även 
kräva att fordonet anpassas till den enskilde föraren. Det finns i princip inga fysiska 
funktionshinder som inte går att bygga bilanpassningar för (se Figur 3).  

 
Figur 3. Exempel på olika bilanpassningar varav flera kan vara aktuella för förare drabbade av 
stroke (Hedemora anpassning AB, 2005). 
 
Man kan köra bil även med svåra rörelsehinder, ”som till exempel där både ben och 
armar saknas!” (Autoadapt AB, 2005). En vanlig fysisk funktionsnedsättning efter en 
stroke kan vara att personen drabbas av en halvsidesförlamning. Oavsett vilken sida 
som är drabbad bör bilen vara utrustad med automatväxel. Förarstolen kan utformas på 
ett sätt som ger en ökad bålstabilitet (Anpassarna, 2005). De bilanpassningar som kan 
göras vid vänsterhemisfäriska skador, det vill säga nedsättning i höger kroppshalva, är 
att växelväljaren, gasen placeras till vänster och tändning samt övriga reglage kan 
lokaliseras till vänstersidan om ratten. Vid högerhemisfäriska skador, det vill säga 
nedsättning i vänster kroppshalva, flyttas reglagen till höger sida. Dessa anpassningar av 
fordonet medför att personer drabbade av stroke kan få möjlighet att köra bil. 
Anpassningar av fordon är så pass vanligt förekommande att det finns en internationell 
klassificering av handikapphjälpmedel som innefattar bilanpassningar 
(Hjälpmedelsinstitutet, 2002). 

2.8 Trafikmiljön 
Enligt en rapport från Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, har man kartlagt 
trafikmiljön från ett äldreperspektiv, vilket kan riktas mot personer drabbade av stroke 
eftersom de flesta drabbade är över 65 år. Rapporten sammanfattar vad som krävs av en 
bra trafikmiljö. I rapporten beskrivs att trafikmiljön ofta förutsätter att man hittar vägen. 
Vägvisningsinformation saknar ofta sammanhang eller är missledande. Då krävs ett 
snabbt beslutsfattande. En bra trafikmiljö kräver att den är anpassad utifrån 
trafikanternas förutsättningar. Enligt rapporten bör bland annat trafikmärken ha ljusa 
skyltar som främjar att informationen bättre syns i komplexa miljöer. Vägmarkeringarna 
ska synas bra mot vägbanan. De ska med andra ord ha en hög kontrast samt vara stora. I 
korsningar är det bättre ju färre ”ben” de har. Vid höger respektive vänstersväng bör det 
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finnas separata körfält. Korsningarna ska vara så lättöverskådliga som möjligt. Dessa är 
olika exempel på utformningar av vägsystemets olika komponenter som kan bidra till en 
ökad trafiksäkerhet och därmed en bättre tillgänglighet till mobilitet för fler bilförare 
(Helmers, Henriksson, & Hakamies-Blomqvist, 2004). 

2.9 Stroke och bilkörning 

2.9.1 Symtom vid stroke 
Vanliga symtom vid stroke är synfältspåverkan, ibland även neglekt, som för det mesta 
innebär bristande uppmärksamhet åt vänster. En nedsatt simultankapacitet (Johnston et 
al., 2004) är vanligt på grund av att personer drabbade av stroke är lätt uttröttbara och 
eventuellt har nedsatt funktion i ena kroppshalvan. Om skadan är i vänster hjärnhalva är 
det vanligt att läs- och skrivförmågan är nedsatt utan att man för den skull har några 
svårigheter med tal eller språkförståelse (Eriksson, 2001). I övrigt är det vanligt med 
kognitiv nedsättning och sänkt vakenhet (Hulter-Åsberg, 2004; Lundqvist, Gerdle, & 
Rönnberg, 2000). Andra vanliga symtom vid stroke kan vara nedsatta muskelfunktioner 
eller rörelseförmåga.  
 
Efter en stroke kan det finnas kvarstående, ibland diffusa symtom. Exempel på det är 
bristande förmåga att använda minnet och olika sinnesfunktioner för att förstå och ta 
emot information eller dålig orienteringsförmåga. Likaväl kan det uppstå svårigheter att 
planera eller kommunicera. Även personligheten kan förändras och därmed förmågan 
att göra omdömesgilla bedömningar (Westlund et al., 1999). Ett annat exempel på 
kvarstående symtom efter stroke är epilepsi (Hulter-Åsberg, 2004; Johnston, Stocks, 
Chardhuri, & Dey, 2004; Lundqvist et al., 2000). Därtill kommer ofta mentala 
störningar så som depressioner tillsammans med bristande självuppfattning (Hulter-
Åsberg, 2004; Johnston et al., 2004; Lundqvist et al., 2000). Alla dessa faktorer 
påverkar individen och lämpligheten som bilförare. 
 
Först upp till några månader efter en stroke är det möjligt att kunna göra en bedömning 
på de skador som kvarstår efter det akuta stadiet (Eriksson, 2001). I de fall när 
symtomen är nedsatt uppmärksamhet, koncentration, varseblivning eller uthållighet kan 
de vara svåra att upptäcka och bedöma. Inom arbetsterapi finns visserligen instrument 
som är avsedda att bedöma sådana förmågor, till exempel Assessment of Motor and 
Process Skills AMPS (Trestjärnan AB, 2005) och Neurobeteende vid kognitiv 
statusundersökning, NKSU (Caneman, 1997). Dessa instrument saknar dock direkt 
koppling till bilkörning. 

2.9.2 Körkortslag 
Enligt körkortslagen får bara de som anses lämpliga som bilförare köra bil. Det finns 
krav på nykterhet och det måste bedömas troligt att trafikreglerna kommer att följas och 
i övrigt att hänsyn visas, samt omdöme och ansvar i trafiken. De medicinska krav som 
är nödvändiga ur trafiksäkerhetssynpunkt måste uppfyllas (Näringsdepartementet, 
1998). Med stöd av körkortslagens 10:e kapitel 2§ är läkarna skyldiga att då de 
upptäcker att en körkortsinnehavare är olämplig som förare på grund av medicinska 
skäl, anmäla detta till länsstyrelsen. Men om läkaren bedömer att en muntlig 
överenskommelse räcker för att avhålla personen från bilkörning kan dock detta 
överenskommas om utan att anmälan till länsstyrelse sker. Dock bör läkaren i så fall 
göra en uppföljning (Vägverket, 2001). 



 11

2.10 Arbetsterapeutiska bedömningar 

2.10.1 Vikten av korrekta bedömningar inom arbetsterapi 
Enligt Griffin (2002) baseras standardiserade tester på publicerade vetenskapliga studier 
och sådana tester kan antas vara reliabilitets- och validitetstestade. Att ett test är 
standardiserat innebär att resultat från många olika områden samlas och kan 
generaliseras för stora populationer (Griffin, 2002). Enligt Pedretti (1996) fyller 
standardiserade tester en viktig funktion genom att öka förtroendet för arbetsterapi såväl 
mellan kollegor som gentemot andra, till exempel övrig vårdpersonal och klienter. Trots 
detta finns det relativt få standardiserade tester inom arbetsterapi. Bristen på 
standardiserade tester kan i viss utsträckning förklaras av att arbetsterapi praktiseras 
inom väldigt många skilda områden (Pedretti, 1996), alltså med en stor mängd skilda 
bedömningsinstrument. Arbetsterapi som profession har med andra ord en större bredd 
än andra professioner på bekostnad av det vetenskapliga djupet.  Det finns riktlinjer för 
att körförmågan kliniskt ska bedömas efter en stroke med avseende på uppmärksamhet, 
omdöme och minne i visuospatiala och i psykomotoriska funktioner (Vägverket, 1996). 
Känslomässig labilitet och ökad uttröttbarhet ska även beaktas. Avseende synen finns 
specifika krav för innehav av körkort väl beskrivet. Det finns dock inga riktlinjer för hur 
ovanstående ska bedömas eller specifikt av vem bedömningen ska göras (Vägverket, 
1996). 

2.10.2 Bedömning av körförmåga 
Förmågan att köra bil är komplex och består av flera olika komponenter och det krävs 
flera olika mätmetoder för att göra en korrekt bedömning. Perceptuella-kognitiva tester 
och körtester utförs vanligen av arbetsterapeuter i samarbete med andra medlemmar i ett 
team (Mazer, 2000).  
 
Enligt Lundqvist är en vanligt förekommande fråga hos personer drabbade av stroke när 
och om de ska kunna köra bil igen. Ett problem är att bedöma kognitiva funktioner men 
en annan fråga är hur resultaten av dessa kan relateras till förmågan att köra bil 
(Lundqvist, 2001). Vid bedömning av körförmåga är det möjligt för en arbetsterapeut 
att använda sig av minst en av fyra utgångspunkter. Dessa utgångspunkter är: förutsäga 
förmågan att köra bil (färdighet), förutsäga lämplighet att köra bil (insikt), förutsäga 
möjlighet att klara en förnyad uppkörning, förutsäga problem inom förnyad 
förarutbildning. Dessa beskrivs utförligare i kapitel 2.10.3. Det är inte ovanligt att flera 
olika bedömningsinstrument kombineras ihop till en samling av tester, ett så kallat 
testbatteri. I sådana situationer är det ändå viktigt att klargöra utgångspunkten för den 
totala bedömningen.  

2.10.3 Utgångspunkter för bedömning av körförmåga 
Möjligheten att korrekt bedöma personer med funktionshinder och deras förmåga till 
bilkörning är i hög grad avhängigt av vilken utgångspunkt man har för sin bedömning 
(Evans, 1991; Falkmer, 2001). Kort kan dessa beskrivas enligt följande fyra punkter: 
 

1. Förutsäga förmågan att köra bil (färdighet) Köra skickligt  
Punkt 1 är den mer traditionella utgångspunkten historiskt sett, och också den som 
dominerat traditionell förarutbildning och förarprövning (Gregersen et al., 2000; 
Gregersen, Falkmer, & Sommer, 2004; Hatakka, Keskinen, Gregersen, & Glad, 1999; 
Hatakka, Keskinen, Gregersen, Glad, & Hernetkoski, 2002).  
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2. Förutsäga lämpligheten att köra bil (insikt) Köra säkert/Undvika olyckor  
Punkt 2 är utgångspunkten också i lagstiftningen (VVFS 1996:200), där man skriver i 
Kap 1, 4§ ”Varje sjukdom, skada eller annat medicinskt förhållande ...ska prövas från 
trafiksäkerhetssynpunkt. Om förhållandet bedöms innebära en trafiksäkerhetsrisk, 
föreligger hinder för innehav” (Vägverket, 1996). På grund av att en ökad 
körskicklighet inte leder till en ökad trafiksäkerhet (Evans, 1991), borde insikten och 
säkerheten vara läkarens utgångspunkt.  
 

3. Förutsäga möjligheten att klara uppkörning 
Punkt 3 tar sin utgångspunkt i den frågeställning personen med funktionshinder kan 
ställa. Den bygger dock på antagandet att förarprov är valida och reliabla, vilket inte 
stöds av forskning kring förarutbildning (Goldenbeld, Baughan, & Hatakka, 1999). 
Trots detta så används körkortsinnehav som en måttstock på förmåga att köra bil 
(Falkmer, 2001), dock med det undantag som en behandlande läkare kan göra med sin 
patient om att han/hon får behålla körkortet mot att man frivilligt avstår från bilkörning 
(Vägverket, 2001). 
 

4. Förutsäga problem inom förarutbildningen 
Punkt 4 är förarutbildarens utgångspunkt (Falkmer, Gustavsson, Neilsen, & Peters, 
2000; Falkmer, Henriksson, Gregersen, & Bjurulf, 2000; Lundqvist, 2001), från vilken 
man kan dra slutsatser om förmågan till säker bilkörning.  

2.10.4 Terminologi vid kliniska studier 
Sensitivity (”känslighet”) kontra specificity (”noggrannhet”) kan förklaras i detta 
sammanhang som trafiksäkerhet kontra mobilitet. Sensitivity är ett mått på 
tillförlitligheten hos ett screening test, baserat på andelen människor med en specifik 
sjukdom som reagerar positivt på ett test. Det vill säga ju högre sensitivity testet har, 
desto färre falska negativa testresultat (Concise Medical Dictionary, 2002). I fråga om 
test för bedömning av körförmåga handlar det om att man hittar ”alla” som inte kan 
köra bil. Få personer blir felaktigt klassificerade som kapabla förare. Det borde leda till 
ökad trafiksäkerhet. Detta kontrasteras av specificity som är andelen människor utan 
sjukdomen som reagerar negativt på testet. Det vill säga att ju högre specificity testet 
har desto färre falska positiva testresultat (Concise Medical Dictionary, 2002). Här 
hittar man ”alla” som kan köra bil. Få personer blir felaktigt klassificerade som 
inkapabla förare. Det bör leda till ökad mobilitet. 
 
Trots att dessa teoretiskt sett är oberoende variabler, är de flesta screening tester 
designade så att om känsligheten ökar så minskar noggrannheten och antalet 
falska/positiva testresultat kan leda till ej önskade följder (Concise Medical Dictionary, 
2002). I fallet med bedömning av körkortsförmågan är dock dessa variabler dikotoma, 
antingen bedöms man som kapabel eller inkapabel förare, inget annat. För beräkning av 
de olika värdena se Tabell 1 och Tabell 2. 
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Tabell 1. Screening score (Altman, 1991) 
 True  
Predicted 
 

Positive 
”inkapabla förare”   

Negative 
”kapabla förare” 

Total

Pos 
”inkapabla 
förare” 

a 
”korrekt klassificerade 
inkapabla förare” 

b 
”felaktigt klassificerade 
inkapabla förare” 

a+b 

Neg 
”kapabla 
förare” 

c 
”felaktigt klassificerade 
kapabla förare” 

d 
korrekt klassificerade 
kapabla förare” 

c+d 

Total 
 

a+c b+d n 

 
Tabell 2. Egenskaper hos diagnostiska tester (Hälsouniversitetet Linköpings Universitet, 2004) 

Test 
egenskaper 

Fråga som undersöks Formel

Sensitivity 
 
 

Hur bra är detta test på att hitta 
patienter som har sjukdomen/tillståndet? 
 

a/ 
(a+c) 

Specificity 
 
 

Hur bra är detta test på utesluta folk  
som inte har sjukdomen? 
 

d / 
(b+d) 

Positive 
predictive 
value 

Om en person testas positivt – hur stor  
är sannolikheten att han har sjukdomen? 

a / 
(a+b) 

Negative 
predictive 
value 

Om en person testas negativ, vad är  
sannolikheten att han/hon inte har sjukdomen? 

d / 
(c+d) 

 
Screening score beräknas genom formeln: Sensitivity+Specificity • 100 (Tabell 1). 

3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att sammanställa beskrivningar av bedömningsinstrument 
för körförmåga efter stroke i svensk och engelskspråkig litteratur.  

3.1 Frågeställningar 
• Vilka bedömningsinstrument finns beskrivna i litteraturen?    
• Vilka specifika egenskaper testar de? 
• Är de validitets/reliabilitetstestade?  
• Framgår det vilken screening score, positive predictive value och negative 

predictive value de har? 
• Vilken specificity och sensitivity har instrumenten?  
• Utifrån den förfrågan arbetsterapeuten har fått (via remiss eller motsvarande), 

vilken av följande fyra utgångspunkter har de respektive bedömnings-
instrumenten? 

o förutsäga förmågan att köra bil (färdighet) 
o förutsäga lämpligheten att köra bil (insikt) 
o förutsäga möjligheten att klara en förnyad uppkörning 
o förutsäga problem inom förnyad förarutbildning 
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4. Metod 
Vi valde att göra en systematisk litteraturstudie inom ämnet instrument för bedömning 
av körförmåga efter stroke som kan användas av arbetsterapeuter. I stora drag följde vi 
Stewards (2004) sammanfattande beskrivning av den systematiska litteraturstudien. En 
litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 
litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde. Den systematiska litteraturstudien 
bör fokusera på aktuell forskning inom det valda området och syftar till att finna 
beslutsunderlag för klinisk verksamhet (Forsberg & Wengström, 2003; Steward, 2004). 
Denna systematiska litteraturstudie syftar till att åstadkomma en syntes av data från 
tidigare genomförda vetenskapligt granskade studier samt en Master of Science-uppsats. 
 
Urvalskriterier: 

o Något bedömningsinstrument avseende körförmåga som användes eller 
skulle kunna användas av arbetsterapeuter skulle beskrivas i artikeln. 

o Vetenskapligt granskat enligt Ulrich´s Periodicals Directory. 
o Beskrivet bedömningsinstrument skulle vara applicerbart för bedömning 

av personer drabbade av stroke. 
o Endast artiklar med abstract som ej var äldre än tio år. 

4.1 Databaser  
Sökning av artiklar skedde under oktober månad 2004. Databaserna VTI:s 
bibliotekskatalog (TRAX) och The Transportation Research Information Services 
(TRIS), användes för att hitta artiklar inom området transporter.  För att hitta artiklar 
inom arbetsterapi genomsöktes databaserna: Occupational Therapy Systematic 
Evalution of Evidence (OT-seeker), Scandinavian Journal of Occupational Therapy 
(SJOT) och Allied and Alternative Medicine (AMED).  Slutligen genomfördes 
sökningar inom de generella databaserna: Cumulative Index to Nursing & Allied Health 
Literature Cinahl, Pubmed och PsycINFO för att hitta artiklar om stroke. Följande 
sökord användes: 
 

• automobile driving 
• automobiles 
• cerebrovascular 

accident 
• cognitive 

impairments 

• drivers 
• driving 
• measurement 
• motor vehicles 
• neuropsychological 

test 

• occupational 
therapy 

• predictive test value 
• stroke 
• CVA 

 
Dessa sökord kombinerades på olika sätt (Tabell 3). I flera databassökningar påträffades 
samma artiklar i olika kombinationer. Detta gör att kolumnen ”slutgiltigt urval” i Tabell 
3 inte kan summeras rakt av.  Artikelurvalet gjordes i flera steg: 

1. Artiklar som påträffats i tidigare sökningar sorterades bort från ”antal träffar” (se 
tabell 3) 

2. Alla kvarvarande abstrakt granskades och bedömdes utifrån urvalskriterierna 
3. Abstrakt som inte uppfyllde urvalskriterierna sorterades bort 
4. Artiklarna granskades i sin helhet, varpå de som inte fyllde urvalskriterierna 

sorterades bort. Detta resulterade i ”slutgiltigt urval (se tabell 3) 
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I en tabell i bilaga 5 refereras samtliga bearbetade artiklar i det slutgiltiga urvalet. I de 
fall det har varit tillämpbart har länkar till relaterade artiklar utnyttjats. Material 
tillhandahållet från handledaren har beaktats och i tillämpbara fall använts.  
 
Tabell 3. Databassökning 

DATABAS SÖKORD Antal 
träffar 

Slutgiltigt 
urval 

Pubmed  Occupational therapy, 
automobile driving 

7 1 

Pubmed  Automobile driving, 
cerebrovascular 
accident 

17 9 

Pubmed Predictive test value, 
automobile driving 

13 1 

TRIS  Occupational Therapy 3 0 
TRIS  Stroke, assessment 6 2 
OT-seeker Driving  0 0 
Cinahl/OVID Stroke, drive 21 5 
Psyc Info/Ovid 
 

Stroke, drive, 
assessment 

7 1 

AMED/OVID Occupational Therapy, 
automobile driving 

12 1 

SJOT Driving 5  2 
TRAX  Stroke, driving 3 2 
TRAX CVA, driving 1 0 
TRAX  Occupational therapy 10 1 
TRAX  Cognitive Impairments 9 1 

4.2 Bearbetning av artiklarna 
Alla femton artiklarna lästes igenom av båda författarna. I de femton artiklarna och 
Master of Science-uppsatsen, markerades samtliga instrument och beskrivningar. 
Beskrivningarna kodades med färgpenna och en ytterligare färg användes för varje ny 
påträffad mätt egenskap.  Artiklarna och Master of Science-uppsatsen bearbetades och 
sammanställdes med hjälp av frågeställningarna som nämnts under syftet (se kapitel 3). 
De i artiklarna och Master of Science-uppsatsen beskrivna instrumenten sammanställdes 
i tabellform och skrevs ut på papperslappar. Därefter gjorde författarna bedömningar 
utifrån beskrivningarna i artiklarna och Master of Science-uppsatsen som 
kategoriserades utifrån vilka typer av egenskaper de avsåg att mäta; kognitiva, visuella, 
motoriska, perceptuella samt intelligens. Därpå grupperades de tidigare kategoriserade 
egenskaperna in efter vilken specifik bedömning avseende körförmåga som de avsåg att 
mäta. Grupperingen gjordes med stöd av Gellatlys teorier om Mental Workload och 
bilkörning (Gellatly, 1997) (se kapitel 2.6.1). Därefter delades instrumenten in i tre 
grupper baserat på Michons hierarkiska modell (Michon, 1979, 1985) (se kapitel 2.6.2) 
för egenskaper hos bilförare. Detta medförde att vissa instrument hamnade i flera 
grupper då de är avsedda att mäta flera egenskaper på olika nivåer. Slutligen 
indexerades artiklarna och Master of Science-uppsatsen (se bilaga 5) efter 
arbetsterapeutens utgångspunkt så som artikelförfattarna beskrivit det i respektive 
artikel. Det grupperade och klassificerade materialet granskades och godkändes av en 
forskare inom området för bedömning av körförmåga, sakkunnig arbetsterapeut samt 
författarnas handledare. 
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4.3 Bortfall 
Alla artiklar och Master of Science-uppsatsen som påträffades bearbetades med 
undantag för en artikel (Sundet, Goeffeng, & Hofft, 1995), som författarna ej kunde få 
tag på. 

5 Resultat 

5.1 Förkortningar 
I bilaga 1 beskrivs samtliga förkortningar av instrumentbeteckningar som används i 
resultatredovisningen. Författarna vill betona att instrument vars beteckningar inte 
förkortats ej förekommer i listan över förkortningar. 

5.2 Resultatredovisning 
I bilagorna 2, 3 och 4 redovisas en sammanställning av de instrument som påträffas i 
litteratursökningen och som mäter föraregenskaper på Michons tre nivåer. 
Sammanställningen visar dokumenterade värden utifrån författarnas frågeställningar. I 
bilagorna 2, 3 och 4 redovisas också svar på frågeställningarna: vilka 
bedömningsinstrument finns beskrivna i litteraturen; vilka specifika egenskaper testar 
de; är de validitets/reliabilitetstestade; framgår det vilken screening score, positive 
predictive value och negative predictive value de har; vilken specificity och sensitivity 
har instrumenten?  
 
I bilaga 2 redovisas en sammanställning av de instrument som påträffas i 
litteratursökningen och som mäter föraregenskaper på Michons strategiska nivå. 
Sammanställningen visar att inga dokumenterade värden utifrån författarnas 
frågeställningar redovisas.  
 
Akinwuntan, DeWeerdt, Feys, Baten, Arno & Kiekens tar i sin artikel “Reliability of a 
Road Test After Stroke” (2003) upp ett praktiskt förarprov, Road-Test 1, som avser att 
mäta föraregenskaper på Michons taktiska nivå (bilaga 3) och visar på en moderat till 
hög reliabilitet. Inga av författarnas efterfrågade värden kunde påträffas. 
   
Akinwuntan, Feys, DeWeerdt, Pauwels, Baten & Strypstein beskriver i artikeln 
”Determinants of Driving After Stroke” (2002) två instrument. UFOV visade enligt 
artikeln på 86% som ett positive predictive value avseende on-road bedömningar på 
Michons taktiska nivå (bilaga 3). Inga av författarna efterfrågade värden fanns 
beskrivna för Fimm-Z Test. 
 
Brown tar i sitt arbete ”Driving Assessment Following a Stroke” (2000) upp MMSE, 
OMEDA och SDSA som bedömningsinstrument på Michons taktiska nivå (bilaga 3). 
För SDSA fanns beskrivet en positive predictive value på 76,2% och ett negative 
predictive value på 80%. För de andra instrumenten kunde inga av författarna 
efterfrågade värden påträffas. På den operativa nivån (bilaga 4) beskrivs ett praktiskt 
förarprov, In-car Ass. inga efterfrågade värden fanns beskrivna. 
 
Falkmer, Vogel & Gregersen redogör i sin artikel ”The Test of Visual Perceptual Skills 
(non-motor) Upper Level is Not a Valid Predictor for the Outcome of Driver Education” 
(2001) för följande uppmätta värden i samband med användandet av instrumentet 
TVPS-UL, ett positive predictive value på 62,5%, 65,2% sensitivity och specificity på 
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61,4% i samband med bedömning av visuella funktioner på den taktiska nivån (bilaga 
3) enligt Michons hierarkiska modell. 
 
Fisk, Novack, Mennemeier & Roenker har i artikeln ”Useful Field of View After 
Traumatic Brain Injury” (2002) tittat på bedömningsinstrument enligt Michons alla 
nivåer. De instrument som beskrivs på den strategiska nivån (bilaga 2) är SIT-R och 
WAIS-R vilka båda avser att mäta intelligens. UFOV och TMT A+B var de instrument 
som fanns beskrivna på den taktiska nivån (bilaga 3). TMT A+B hittades även på den 
operativa nivån (bilaga 4) tillsammans med Grooved Pegb test. Inga av författarna 
efterfrågade värden kunde påträffas i denna artikel. 
 
Galski, Ehle & Williams tar i artikeln “Off-road driving evaluations for persons with 
cerebral injury: a factor analytic study of predriver and simulator testing” upp flera 
instrument. SILS och WAIS-R påträffades på Michons strategiska nivå (bilaga 2) vilka 
båda främst avser att mäta intelligens. På den taktiska nivån (bilaga 3) påträffades sju 
instrument: WAIS-R, Portheus MT, Cancellation C, Ravens PM, VFRT, TMT A+B och 
Doron L-225, av vilka de två sistnämnda även avsåg att mäta föraregenskaper på den 
operativa nivån (bilaga 4). Inga efterfrågade värden fanns beskrivna hos något av 
instrumenten på någon nivå. 
 
Klavora, Heslegrave & Young beskrev i artikeln “Driving skills in elderly persons with 
stroke: comparison of two new assessment options” två instrument både på den taktiska 
och operativa nivån (bilaga 4), CBDI och On-Road ass. Ett efterfrågat värde hittades. 
Det var en reliabilitet på 0,95% hos CBDI. 
 
Korner-Bitensky, Sofer, Kaizer, Gelinas & Talbot visade i sin artikel ”Assessing ability 
to drive following an acute neurological event: are we on the right road?” (1994) inga 
instrument på Michons strategiska nivå (bilaga 2). På den taktiska nivån (bilaga 3) 
hittades sju instrument, Road Ev Fo, Money Road Map Test, TMT A+B, Charron Test, 
Canecellation H, Cancellation C & E samt The Bells Test men inga efterfrågade värden. 
Förutom TMT A+B och Road Ev Fo påträffades även CRT på den operativa nivån 
(bilaga 4). 
 
Korner-Bitensky, Mazer, Sofer, Gelina, Meyer, Morrison, Tritch, Roelke & White 
beskriver i artikeln “Visual testing for readiness to drive after stroke: A multicenter 
study” (2000) instrument som påträffas på två av Michons nivåer. Road Test 2 som är 
ett praktiskt körprov påträffades både på den operativa nivån (bilaga 4) och den taktiska 
nivån (bilaga 3). Dessutom påträffades MVPT på den taktiska nivån (bilaga 3), där även 
värden för positive predictive value (60,9%) och negative predictive value (64,2%) 
fanns upptagna. 
 
Lundberg, Caneman, Samuelsson, Hakamies-Blomqvist & Almkvist beskriver i artikeln 
”The assessment of fitness to drive after a stroke: The Nordic Stroke Driver Screening 
Assessment” (2003) flera instrument. På Michons taktiska nivå (bilaga 3) påträffades 
följande instrument: MVPT, Road-T VV1, Dot Can Test, Nor-SDSA, SDSA, CBDI och 
Road Sign Recognition. De av författarna efterfrågade värden rörande sensitivity (74%) 
och specificity (77%) fanns angivna hos Nor-SDSA samt att instrumentet var validerat. 
Beträffande den operativa nivån (bilaga 4) fanns två instrument upptagna, Compass och 
Road- T VV 1, men inga värden angavs. 
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Lundberg beskriver bedömningsinstrument på alla Michons nivåer i sin artikel “Older 
Drivers with Cognitive Impairments: Issues of Detection and Assessment” (2003) 
Under den strategiska nivån (bilaga 2) beskrevs WAIS-R. Sju instrument fanns 
upptagna under den taktiska nivån (bilaga 3), WAIS-R, SDSA, WURT, RCFT, TMT 
A+B, UFOV samt MMSE som även visade på efterfrågade värden beträffande 
sensitivitet (21,7%) samt specificity (97,3%). WURT och TMT A+B beskrevs även som 
instrument med avsikt att mäta föraregenskaper på Michons operativa nivå (bilaga 4). 
 
Lundqvist tar i sin artikel “Cognitive Functions in Drivers with Brain Injury: 
Anticipation and Adaptation” (2001) upp WCST som det bedömningsinstrument som 
ansågs bedöma föraregenskaper på den strategiska nivån (bilaga 2). Lundqvist 
dokumenterar nio instrument på den taktiska nivån (bilaga 3); The LS Test, AVLT, K-
Test, WCST, CWT, PASAT, Road-T VV2, VTI-SIM samt TMT A+B. På den operativa 
nivå (bilaga 4)n tar artikelförfattaren upp CWT, Road-T VV2, VTI-SIM samt TMT 
A+B. Inga efterfrågade värden beskrevs. 
 
Mazer tar i “Evaluation and Retraining of Driving Skills in Clients with Stroke” (2000) 
upp instrument som anses bedöma enligt alla Michons nivåer. På Michons strategiska 
nivå (bilaga 2) påträffades ett instrument. WAIS-R. Femton instrument fanns beskrivna 
på den taktiska nivån (bilaga 3); WAIS-R, CBDI, Money Road Map Test, Dot Can Test, 
WURT, Drive-ABLE, Miller RT, TMT A+B, RMT, Charron Test, Cancellation H, 
Cancellation C&E, MVPT, UFOV och The Bells Test. På den operativa nivån (bilaga 4) 
påträffades CBDI, Compass, Drive-ABLE, Miller RT, CRT och TMT A+B. De av 
författarna efterfrågade värdena befanns följande upptagna i Mazers artikel:  

o CRT kunde påvisa ett positive predictive value på 74,4% och ett negative 
predictive value på 56,1%.  

o Money Road Map Test visade på ett positive predictive value på 72,1% och ett 
negative predictive value på 52,6%. 

o TMT A+B visade följande värden: A= positive predictive value (80%), negative 
predictive value (41,9%). B= positive predictive value (85,2%), negative 
predictive value (48,1%), dessa båda sistnämnda värden uppmättes i 
kombination med MVPT. Vidare fanns värden på en 78% reliabilitet hos TMT 
A och en 67% reliabilitet hos TMT B. 

o Charron Test visade på ett positive predictive value av 72,4% och ett negativt 
predictive value på 45,5%. 

o Cancellation H visade på ett positive predictive value av 78,9%, negative 
predictive value av 44,6%. 

o Cancellation C&E visade ett positive predictive value av 64,9% och negative 
predictive value av 42,6% . 

o MVPT visade på ett positive predictive value av 86,1% i kombination med TMT 
B. Negative predictive value var 58,3%. 

o UFOV visade ett värde på sensitivity av 89% och specificity av 81%. 
o The Bells Test visade ett positive predictive value av 77,8% och negative 

predictive value av 43,9% 
 
Patomella, Caneman, Kottorp & Tham beskriver i sin artikel ”Identifying Scale and 
Person Response Validity of a new Assessment of Driving Ability” (2004) inga 
instrument på den strategiska nivån (bilaga 2). På Michons taktiska nivå (bilaga 3) 
påträffades följande bedömningsinstrument, TMT A+B, Nor-SDSA och P-Drive. På 
den operativa fanns samma instrument beskrivna förutom TMT A+B. 
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Radford & Lincoln beskriver i sin artikel “Concurrent Validity of the Stroke Drivers 
Screening Assessment” (2004) om bedömningsinstrument som på den taktiska nivån 
(bilaga 3) var följande VDRS, CET, SDSA, Stroop, TMT A+B, RMT och VOSP samt 
på den operativa nivån (bilaga 4) TMT A+B. Inga efterfrågade värden kunde påträffas. 
 
Schanke & Sundet” tar i sin artikel “Comprehensive driving assessment: 
Neuropsychological testing and on-road evaluation of brain injured patients” (2000) upp 
instrument som anser sig bedöma föraregenskaper på Michons samtliga nivåer. WAIS-
R och Awarness I fanns representerade på den strategiska nivån (bilaga 2). Sex 
instrument fanns upptagna under den taktiska nivån (bilaga 3); WAIS-R, MMSE, 
Stroop, TMT A+B, Copy-a-cross och Mk2. Slutligen fanns på Michons operativa nivå 
(bilaga 4) REACT, Grooved Pegb. Test, SDMT, TMT A+B och Copy-a-cross.  
 
I bilaga 5 redovisas svar på frågeställningen Utifrån den förfrågan arbetsterapeuten har 
fått, vilken av följande fyra utgångspunkter har de respektive bedömningsinstrumenten: 
-Förutsäga förmågan att köra bil (färdighet); -förutsäga lämpligheten att köra bil 
(insikt); -förutsäga möjligheten att klara en förnyad uppkörning; -förutsäga problem 
inom förnyad förarutbildning? Dessutom presenteras en sammanfattning på vilka nivåer 
de ingående instrumenten mäter enligt Michons modell (Michon, 1979, 1985) samt i 
vilka länder artikelförfattarna genomfört studierna.  
 
Det kan noteras att av de femton artiklarna och ett Master of Science-arbete redovisas i 
sex artiklar och ett Master of Science-arbete att arbetsterapeutens utgångspunkt var 
färdighet, det vill säga förutsäga förmågan att köra bil. Akinwuntan et al. (2003) 
beskriver belgiska förhållanden och redovisar ett instrument som mäter enligt Michons 
taktiska och operativa nivåer. Akinwuntan et al. (2002) redovisar tre instrument som 
mäter enligt Michons taktiska nivå. Brown (2000) redovisar brittiska förhållanden och 
redovisar fyra instrument som mäter enligt Michons taktiska och operativa nivåer. 
Klavora et al. (2000) beskriver kanadensiska förhållanden och redovisar två instrument 
som mäter enligt Michons taktiska och operativa nivåer. Korner-Bitensky et al. (1994) 
beskriver även de kanadensiska förhållanden och redovisar sju instrument som mäter 
enligt Michons taktiska och operativa nivåer. Mazer (2000) som också beskriver 
kanadensiska förhållanden, redovisar sjutton instrument som mäter enligt Michons alla 
tre nivåer. Patomella et al. (2004) beskriver svenska förhållanden och redovisar tre 
instrument som mäter enligt Michons taktiska och operativa nivåer. 
 
I en artikel redovisas att arbetsterapeutens utgångspunkt var att förutsäga problem inom 
förnyad förarutbildning. Falkmer et al. (2001) beskriver svenska förhållanden och 
redovisar ett instrument som mäter enligt Michons taktiska nivå. 
 
I tre artiklar var arbetsterapeutens utgångspunkt att förutsäga möjlighet att klara en 
förnyad uppkörning. Lundberg et al. (2003) beskriver förhållanden i Sverige och Norge 
och redovisar nio instrument som mäter enligt Michons taktiska och operativa nivåer. 
Lundqvist (2001) beskriver svenska förhållanden och redovisar nio instrument som 
mäter enligt Michons alla tre nivåer. Schanke och Sundet (2000) beskriver norska 
förhållanden och redovisar elva instrument enligt Michons alla tre nivåer. 
 
I endast fyra artiklar redovisades arbetsterapeutens utgångspunkt vara insikt, det vill 
säga förutsäga lämplighet att köra bil. Fisk et al. (2002) beskriver förhållanden i USA 
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och redovisar sex olika instrument som tillsammans mäter enligt alla Michons tre 
nivåer. Galski et al. (1997) beskriver, även de, förhållanden i USA och mäter 
anmärkningsvärt nog med hjälp av åtta instrument endast enligt Michons taktiska och 
operativa nivåer. Korner-Bitensky et al. (2000) beskriver kanadensiska förhållanden och 
precis som Galski et al. mäter de endast enligt Michons taktiska och operativa nivåer. I 
detta fall med två olika instrument. Lundberg (2003) beskriver svenska förhållanden 
och tar hjälp av sju instrument för att mäta enligt samtliga Michons nivåer. 
 
I en artikel, Radford och Lincoln (2004) som beskriver brittiska förhållanden, gick inte 
att utröna arbetsterapeutens utgångspunkt. De sju instrument som redovisades mätte 
enligt alla Michons tre nivåer. 
 

5.3 De mest frekvent omnämnda instrumenten 
Nedan följer en sammanfattning av de mest frekvent omnämnda instrumenten. 

• Praktiskt körprov i olika former beskrivs 10 gånger i materialet. Det används i 
USA, Kanada, Storbritannien, Belgien, Norge, Sverige för att mäta praktisk 
körförmåga samt för att validera andra bedömningsinstrument. 

• TMT A+B beskrivs 9 gånger i materialet. Det används i USA, Kanada, Sverige, 
Storbritannien, Norge för att mäta koordination mellan öga och hand, visuell 
avsökning, uppmärksamhet, informationshanteringshastighet och förmågan att 
byta aktivitetsfokus. 

• WAIS-R beskrivs 5 gånger i materialet. Det är ett testbatteri som Används i 
USA, Kanada, Sverige, Norge för att mäta intelligens, förmågan att lyssna 
koncentrerat, visuospatial perception, visuopraxis och synminne.  

• MVPT beskrivs 4 gånger i materialet. Det används i Sverige, Norge, Kanada för 
att mäta rumsuppfattning, visuell urskiljning och synminne. 

• UFOV beskrivs 4 gånger i materialet. Det används i Belgien, USA, Kanada, 
Sverige för att mäta visuell uppmärksamhet, hanteringshastighet, delad 
uppmärksamhet och riktad uppmärksamhet.  

• SDSA. Beskrivs 4 gånger i materialet. Det är ett testbatteri som används i 
Storbritannien, Sverige, Norge och mäter kognitiva förmågor; uppmärksamhet, 
handlingsförmåga, visuospatial orientering och minne.  

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Tidsavgränsningen på 10 år användes för att materialet skulle vara så aktuellt som 
möjligt då författarna bedömde att äldre material inte var intressant. Som visats i 
resultatet så saknade materialet i stor utsträckning information om flera av 
frågeställningarna. Därför kunde möjligtvis en utökning av tidsaspekten ha berikat 
materialet. Författarna gjorde bedömningen att relevant material inom området 
publiceras på engelska och därmed bör inget relevant material ha uteslutits på grund av 
språkkriteriet. Då syftet med denna c-uppsats var att sammanställa beskrivningar av 
bedömningsinstrument för körförmåga efter stroke tillämpbara för arbetsterapi, har 
enbart artiklar bearbetats som handlar om detta. Efter att inklusionskriterierna fastställts 
genomfördes litteratursökningen. Allt material som påträffats har bearbetats med 
undantag för en artikel av Sundet, Goeffeng och Hofft (Sundet et al., 1995) som ej var 
tillgänglig för författarna. Titeln på denna artikel är ”To drive or not to drive: 
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Neuropsychological assessments among stroke patients”. Artikelns titel låter intressant 
men kopplingen till arbetsterapi är inte given. Valet av databaser begränsades av vad 
som fanns tillgängligt för studenter på Linköpings Universitet samt vid VTI under 
arbetet med c-uppsatsen. Författarna har bedömt databaserna som relevanta och 
täckande för syftet. I många fall har samma artiklar återkommit i flera databaser. 
Författarna bedömer att ytterligare databassökningar inte skulle tillföra någonting nytt. 
Studier från relativt få länder finns representerade i urvalet. Ytterligare studier från 
andra länder har visats i databassökningarna men de artiklarna har inte klarat 
inklusionskriterierna. I de flesta fall handlar det om att kopplingen till arbetsterapi 
saknas eller att bedömningsinstrument ej beskrivits i artikeln.  Författarna har i stor 
utsträckning tagit fasta på relaterade artiklar samt tips från handledaren i 
litteratursökningarna vilket givit ett stort material att bearbeta med avseende på 
inklusionskriterierna. Vad som därefter genererat ett slutgiltigt urval har visats sig 
nästan enbart utgöras av databassökningsresultatet samt material från handledaren. 
 
Avseende generaliserbarhet har författarna på ett tidigt stadium ifrågasatt jämförelser 
mellan länder avseende instrument för bedömning av körförmågan efter stroke då 
reglerna för bilkörning skiljer sig mellan länder såväl generellt som för patienter 
drabbade av stroke. Det har dock framkommit att de mest frekvent omnämnda 
instrument i artiklar från andra länder även tas upp i de svenska artiklarna. 

6.2 Resultatdiskussion 
Författarnas reflektion kring hur reglerna för bilkörning skiljer sig mellan olika länder 
är att såvida arbetsterapeutens utgångspunkt för bedömning i första hand inte handlar 
om förmåga att klara en förnyad uppkörning eller problem inom förnyad förarutbildning 
är situationen lika mellan olika länder. Då är bilkörning något universellt; bilarna är lika 
konstruerade och svårigheterna i trafiken är de samma; olika bedömare från olika 
världsdelar konfronteras med samma problem. 
 
I resultatet beskrivs en stor mängd instrument. Ett fåtal av dem mäter föraregenskaper 
på Michons strategiska nivå (Bilaga 2).  Denna nivå är ytterst viktig att börja sin 
bedömning på eftersom det är här som omdömet att välja att köra eller att inte köra visar 
sig. De instrument som påträffades mäter alla intelligens eller kognitiva funktioner. 
Bland dessa instrument finns inga värden dokumenterade på positive respektive 
negative predictive value, sensitivity, specificity, validity, reliability eller screening 
score. Detta är högst anmärkningsvärt då det på denna nivå borde finnas väl 
dokumenterade instrument, eftersom dessa egenskaper är de första man måste 
undersöka innan det är intressant att avancera till att bedöma nästa nivå.  
 
På Michons taktiska nivå (Bilaga 3) finns det stora flertalet påträffade 
bedömningsinstrument representerade. Här finns möjlighet att bedöma förarbeteendet så 
som det visar sig när man sitter bakom ratten. Det finns många svårigheter med att 
bedöma detta beteende. Stressen i en testsituation hos personer drabbade av stroke, ofta 
äldre med rigida vanor, kan göra att resultatet blir missvisande. En annan aspekt är face 
validity, det vill säga huruvida instrumentet till synes mäter det som avses. Vid brister i 
face validity uppfattas inte bedömningen på allvar, vilket leder till att personen inte gör 
sitt bästa. Å andra sidan kan medvetenheten om att vara utsatt för ett test göra att 
personen anstränger sig mer än om det skulle vara en vardaglig situation.  
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Majoriteten av de påträffade instrumenten har ingen uppenbar koppling till praktisk 
bilkörning. Huruvida dessa instrument ändå har validitet eller någon som helst förmåga 
att förutsäga förmågan till bilkörning går inte att säga generellt eftersom värden för 
detta och mycket annat saknas i annat än undantagsfall. Det samma gäller även 
instrumenten som har en direkt koppling till bilkörning.  
 
Bilkörning på taktisk nivå kan ses som en helhet eller delas upp i subfunktioner; olika 
kognitiva, perceptuella eller visuella funktioner som vart och ett kan mätas med sitt 
respektive bedömningsinstrument. Dessa ska dock samverka simultant för att 
bilkörningen ska fungera. Detta kräver då att instrumenten kombineras till större 
testbatterier för att validitet respektive predictive value ska kunna påvisas för denna 
nivå. Sådana värden finns endast beskrivna i ett fåtal av de redovisade artiklarna. 
Resultatet visar att flertalet av bedömningsinstrumenten inte är beskrivna specifikt ett 
och ett utan ofta grupperade i testbatterier. 
 
På Michons operativa nivå (Bilaga 4) utgörs mer än hälften av redovisade 
bedömningsinstrument av praktiska körprov eller simulatorprov. Resterande instrument 
bedömer motorik, visuella, perceptuella eller kognitiva funktioner.  Dessa bedömningar 
kan ses som relevanta för den operativa nivån men trots detta finns försvinnande lite 
beskrivet i litteraturen vad gäller de av författarna eftersökta värden; positive respektive 
negative predictive value, sensitivity, specificity, validity, reliability eller screening 
score 
 
Vid en granskning av artiklarna som helhet (Bilaga 5) framgår att flertalet är inriktade 
mot färdigheten det vill säga förmågan att köra bil, i dessa artiklar sker undersökningar 
framförallt enligt Michons taktiska och operativa nivåer. Några aspirerar på att beskriva 
insikten, det vill säga lämplighet att köra bil. Det görs i samtliga fall med utgångspunkt 
från Michons alla tre nivåer. Författarna anser att det i själva verket bara är nödvändigt 
att utgå från den strategiska nivån för att bedöma insikten. En minoritet av artiklarna 
aspirerar på att bedöma problem inom förnyad uppkörning eller förarutbildning. 
Artiklarna har få gemensamma beröringspunkter. En uppenbar fördel för 
arbetsterapeuter borde vara att klargöra vad som är syftet med bedömningen innan 
instrument väljs.  
 
Det finns ingen enhetlig och tydlig bild av vad som krävs kognitivt för bilkörning. 
Många modeller för bilkörning har utvecklats genom åren, alla med sina för- respektive 
nackdelar, trots detta saknas fortfarande någon heltäckande modell. Detta trots att 
bilkörning har varit en mänsklig aktivitet sedan 1800-talet. Det gör att bedömningar av 
körförmågan inte blir tillförlitliga (Falkmer & Gregersen, 2001). Det finns flera 
instrument beskrivna men mycket bristfälligt och författarna fick inte fram många svar 
på frågeställningarna vad gäller screening score, positive/negative predictive value, 
validitet, reliabilitet, specificity och sensitivity. Detta visar att alldeles för lite forskning 
finns gjort inom detta område.  
 
Den av författarna genomförda systematiska litteraturstudien kan betraktas som en 
pilotstudie för den som vill gå närmare in och undersöka användandet av de i denna 
uppsats beskrivna instrument. Visar det sig att dessa instrument inte används kan det i 
så fall bero på att de är dåligt testade utifrån ovan nämnda frågeställningar. För en 
evidensbaserad verksamhet kan det verka förtroendesänkande att använda ej testade 
instrument. 
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6.3 Implikationer för arbetsterapi 
Det finns många svårigheter med att göra korrekta bedömningar av körförmåga hos 
personer drabbade av stroke. Det är en komplex aktivitet som ofta bedöms under en 
relativt kort tid. Enligt Sandqvist (2005) bör en bedömning av arbetsförmåga (en annan 
komplex aktivitet, vilken kan jämföras med förmågan att köra bil) vara minst två veckor 
lång. Detta innebär att bedömningar av körförmåga bör utföras vid flera tillfällen under 
en längre tidsperiod. 
 
Litteraturgenomgången visar att bedömning av körförmåga ofta utförs av andra 
yrkeskategorier än arbetsterapeuter. Författarna anser i likhet med Jones, Giddens, & 
Croft (1983) att arbetsterapeuter är väl lämpade att göra bedömningar och träna 
hjärnskadade patienter med avseende på att köra bil. Som grund för detta bör yrkets 
kunskaper om neurologiska diagnoser tillsammans med kunskapen om lämplig träning 
för kompensationsteknik säkerställa att handikappet blir minimerat och riskerna 
reducerade. En väg att reducera riskerna är enligt författarna att utnyttja möjligheten till 
begränsningar på körkortet och möjliggöra för föraren att till exempel köra endast inom 
ett begränsat geografiskt område. Denna ståndpunkt representeras även av Hopewell 
(2002). Detta kan ses som ett alternativ till att inte köra alls vilket skulle begränsa 
individens transportmöjligheter. 
 
Många neurologiska funktioner går bra att mäta med traditionella 
bedömningsinstrument. Det är dock en omöjlighet att mäta förmågor på Michons 
operativa nivå. En simulator har god face validity och medger en säker 
bedömningssituation. Dessutom är det mindre resurskrävande än en uppkörning med 
avseende på personal och fordon. Det har dock visats att simulatortest har bristande 
predictivity. Mazer (2000) anser att personer drabbade av stroke inte lämpligtvis bör bli 
bedömda i simulator eftersom de kan bli illamående samt att de föredrar att bli bedömda 
i en familjär miljö. Det är mer eller mindre omöjligt att utföra bedömningar på Michons 
strategiska nivå med hjälp av en simulator. Man har ingen möjlighet att i förväg 
detaljplanera sin rutt eftersom den utgörs av ett datorprogram. Dessutom begränsas 
möjligheten till att visa på omdöme avseende att över huvud taget köra eller inte köra 
eftersom man är medveten om att det är riskfritt att köra oavsett egen förmåga. 
En uppkörning är det närmaste man kommer en verklig situation under en bedömning. 
Dock innebär ju den traditionella strukturen vid en uppkörning både onormal stress för 
den bedömda samt en rigid syn på banans upplägg. För att detta ska vara en gångbar 
bedömningsmetod enligt Mazers kriterier bör då den egna bilen användas vilket kan 
vara ett problem då den i så fall först kanske måste anpassas samt att 
bedömningssituationen är farlig för personen som gör bedömningen.  För att denna form 
av bedömning ska uppfylla Michons strategiska nivå måste föraren själv få fatta beslut 
om lämpligheten att köra eller ej samt bestämma tillfälle och färdväg självständigt utan 
påverkan av bedömaren. 

6.3.1 Förslag till fortsatt forskning 
Författarnas förslag på fortsatt forskning är att utveckla en kombinerad åtgärdsplan och 
bedömningsinstrument för körkortsfrågor i samband med stroke. Denna plan ska vara 
utformad utifrån någon erkänd generell arbetsterapeutisk modell och ska baseras på ett 
slags arbetsprov för körning som alternativ till uppkörning. Arbetsprovet ska utvecklas i 
samråd mellan personen och en arbetsterapeut och fokusera på styrkor och svagheter i 
personens möjligheter att köra bil. Under arbetets gång ska kontinuerlig bedömning och 
träning ske utifrån ett klientcentrerat arbetssätt och Michons samtliga nivåer. Personen 
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ska själv identifiera målet med provet och vilka begränsningar som bör gälla för 
körkortet. Dessa begränsningar kan vara till exempel att enbart köra inom ett visst 
område eller att inte köra i stadstrafik eller mörker. Detta bör vittna om att personen har 
en god självinsikt. Medicinska och neuropsykologiska tester ska föregå detta 
arbetsprov. För den som vill läsa mer om möjligheterna till begränsningar på körkort 
hänvisar författarna till ”Trafikmedicin” sidan 187 (Vägverket 2001). 
 
Författarna har genom kontakter med yrkesverksamma arbetsterapeuter erfarit att 
bedömningar av körförmåga efter stroke görs i olika omfattning och med olika 
instrument beroende på arbetsplats. Pågående forskning i ämnet undersöker skillnader 
eller likheter mellan praktik och teori avseende bedömning av körförmåga (Larsson, 
2005).  

Tillerkännanden 
Författarna vill framföra ett stort tack till Helena Larsson från Trafikmedicinskt 
Centrum för feedback på våra idéer på ett tidigt stadium och även värdefulla 
kommentarer mot slutet av arbetets gång. Tack till alla dem vi har fått låna bilder från; 
Liisa Hakkamies-Blomqvist från VTI, Hedemora Anpassning AB och Torbjörn Falkmer 
från INR. Torbjörn vill författarna tacka alldeles särskilt för god handledning och 
uppmuntran när det behövdes som mest. Tack! 
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Bilaga 1 
Förkortningar av instrumentbeteckningar 

 
Förkortning Instrument 
AVLT Auditory-Verbal Learning Test 
Awareness I Awareness Index 
Cancellation C & E Cancellation C and E Double Letter Cancellation Test 
Cancellation H Single Letter Cancellation Test (Cancellation H)  
CBDI Cognitive Behavioral Driver´s Inventory 
CET Cognitive Estimates Test 
Compass What else is in the sqare (compass) 
CRT Complex Reaction Timer 
CWT Color Word Test 
Doron L-225 Simulator:Doron L-225 Driving System / Analyzer 
Dot Can Test Dot Cancellation Test 
DPAB Dynavision Performance Assessment Battery 
DriveABLE The DriveABLE 
Fimm-Z Test Fimm-Zimmermman Test  
Grooved Pegb. test Grooved Peg Board Test 
In-car Ass In car Assessment 
The LS Test The Listening Span Test 
Miller RT The Miller Road Test 
Mk2 Friedman Visual Analyzer Mk2 
MMSE Mini Mental State Examination 
MVPT Motor Free Visual Perception Test 
Nor-SDSA Nordic Stroke Driver Screening Assessment 
OMEDA Object Movement Estimation under Divided Attention 
On-road ass On-road assessment 
PASAT Paced auditory serial addition test   
P-drive Performance Analysis of Driver Ability - Pdrive 
Portheus MT Portheus Maze Test  
Ravens PM Ravens Progressive Matrices 
RCFT Rey Osterreith Complex Figure Test   
RMT Recognition Memory Test 
Road Ev Fo Road Evalution Form 
Road-T VV1 Road Test enligt vägverket (1998:53) 1 
Road-T VV2 Road Test enligt vägverket (1998:53) 2 
Road-Test1 Road Test enligt Akinwuntan et al. (2003) 
Road-Test2 Road Test enligt Korner-Bitensky et al. (2000) 
SDMT Serial Digit Modalities Test 
SDSA Stroke Drivers Screening Assessment 
SILS Shipley Institue of Living Scales 
SIT-R Slosson Intelligence Test-Revised 
Stroop Stroop Neuropsychological screening test 
TMT Trail Making Test A+B 
TVPS-UL Test of Visual Perceptual Skills (non motor) Upper 

Level 
UFOV Useful Field of View 
VDRS Verbal Descriptions of Road Signs   
VFRT Visual Form Recognition Test 
VOSP Visual Object and Space Perception 
VTI-SIM Simulator hos Statens Väg- och 

Transportforskningsinstitut (VTI) 
WAIS-R Wechsler Adult Intelligence Scale Rewised 
WCST Wisconsin Card Sorting Test 
WMS Wechsler Memory Scale 
WURT Washington University Road Test 
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Bilaga 2. Instrument som mäter föraregenskaper på Michons strategiska nivå. 
Instrument Mäter främst Återfinns i artikel Positive 

Predic-
tive 
value 

Negative 
predic-
tive 
value 

Sensi-
tivity 
 

Speci-
ficity 

Validity 
 

Relia-
bility 

Screen-
ing score 

SIT-R Intelligens Fisk, Novack, Mennemeier, & Roenker, 
2002 

- - - - - - - 

SILS Intelligens Galski, Ehle, & Williams, 1997 - - - - - - - 
Fisk et al., 2002 - - - - - - - 
Galski et al., 1997 - - - - - - - 
Lundberg, 2003 - - - - - - - 
Mazer, 2000 - - - - - - - 

WAIS-R Intelligens 

Schanke & Sundet, 2000 - - - - - - - 
Awareness I  Intelligens Schanke & Sundet, 2000 - - - - - - - 
WCST Kognitiva funktioner Lundqvist, 2001 - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2
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Bilaga 3. Instrument som mäter föraregenskaper på Michons taktiska nivå. 
 
Instrument 
 
 
 

Mäter  
främst 
 
 

Återfinns  
i artikel 
 
 

Positive 
predic-
tive 
value 

Negative 
predic-
tive 
value 

Sensi-
tivity 

Speci-
ficity 

Validity Relia-
bility 

Screen-
ing score 

VDRS Allmänna funktioner 
med avseende på 
bilkörning 

Radford & Lincoln, 2004 - - - - - - - 

Road Sign 
Recognition 

Allmänna funktioner 
med avseende på 
bilkörning 

Lundberg, Caneman, Samuelsson, 
Hakamies-Blomqvist, & Almkvist, 2003 

- - - - - - - 

P-drive Formulär för 
körprov el. simulator 

Patomella, Caneman, Kottorp, & Tham, 
2004 

- - - - - - - 

Road Ev Fo Formulär för 
körprov el. simulator 

Korner-Bitensky, Sofer, Kaizer, Gelinas, 
& Talbot, 1994 

- - - - - - - 

Fisk et al., 2002 - - - - - - - 
Galski et al., 1997 - - - - - - - 
Lundberg, 2003 - - - - - - - 
Mazer, 2000 - - - - - - - 

WAIS-R Intelligens 

Schanke & Sundet, 2000 - - - - - - - 
Brown, 2000 - - - - - - - 
Lundberg, 2003 - - 21,7 97,3 - - - 

MMSE Kognitiva funktioner 

Schanke & Sundet, 2000 - - - - - - - 
Klavora, Heslegrave, & Young, 2000 - - - - - 0,95 - CBDI Kognitiva funktioner 
Mazer, 2000 - - - - - -  
Lundberg et al., 2003 - - - - - - - Compass Kognitiva funktioner 
Mazer, 2000 - - - - - - - 
Korner-Bitensky et al., 1994 - - - - - - - Money Road 

Map Test 
Kognitiva funktioner 

Mazer, 2000 72,1 52,6 - - - - - 
CET Kognitiva funktioner Radford & Lincoln, 2004 - - - - - - - 
The LS Test Kognitiva funktioner Lundqvist, 2001 - - - - - - - 
Portheus MT Kognitiva funktioner Galski et al., 1997 - - - - - - - 

Bilaga 3 
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Bilaga 3 - fortsättning. Instrument som mäter föraregenskaper på Michons taktiska nivå. 
 
Instrument 
 
 
 

Mäter  
främst 
 
 

Återfinns  
i artikel 
 
 

Positive 
predic-
tive 
value 

Negative 
predic-
tive 
value 

Sensi-
tivity 

Speci-
ficity 

Validity Relia-
bility 

Screen-
ing score 

AVLT Kognitiva funktioner Lundqvist, 2001 - - - - - - - 
K-Test Kognitiva funktioner Lundqvist, 2001 - - - - - - - 
WCST Kognitiva funktioner Lundqvist, 2001 - - - - - - - 
Fimm-Z Test Kognitiva funktioner Akinwuntan et al., 2002 - - - - - - - 

Brown, 2000 76,2 80 - - - låg - 
Lundberg, 2003 - - - - - - - 
Lundberg et al., 2003 - - - - - - - 

SDSA Kognitiva funktioner 
med avseende på 
bilkörning 

Radford & Lincoln, 2004 - - - - - - - 
Lundberg et al., 2003 - - 74 77 ja - - Nor-SDSA Kognitiva funktioner 

med avseende på 
bilkörning 
Neuropsykologiskt 
testbatteri för trafik  

Patomella et al., 2004 - - - - - - - 

CWT Perceptuella 
funktioner 

Lundqvist, 2001 - - - - - - - 

Lundberg et al., 2003; - - - - - - - Dot Can Test Perceptuella 
funktioner Mazer, 2000 - - - - - - - 

PASAT Perceptuella 
funktioner 

Lundqvist, 2001 - - - - - - - 

OMEDA Perceptuella 
funktioner med 
avseende på 
bilkörning 

Brown, 2000 - - - - - - - 
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Bilaga 3 - fortsättning. Instrument som mäter föraregenskaper på Michons taktiska nivå. 
 
Instrument 
 
 
 

Mäter  
främst 
 
 

Återfinns  
i artikel 
 
 

Positive 
predic-
tive 
value 

Negative 
predic-
tive 
value 

Sensi-
tivity 

Speci-
ficity 

Validity Relia-
bility 

Screen-
ing score 

Lundberg, 2003 - - - - - - - WURT Praktiskt körprov 

Mazer, 2000 - - - - - - - 
Drive-ABLE Praktiskt körprov Mazer, 2000 - - - - - - - 
Road-T VV1 Praktiskt körprov Lundberg et al., 2003 - - - - - - - 
Road-T VV2 Praktiskt körprov Lundqvist, 2001 - - - - - - - 
Road-Test1 Praktiskt körprov Akinwuntan et al., 2003 - - - - - 

 
moderat 
till hög 

- 

Road-Test2 Praktiskt körprov Korner-Bitensky et al., 2000 - - - - - - - 
Miller RT Praktiskt körprov Mazer, 2000 - - - - - - - 
In-car ass. Praktiskt körprov Brown, 2000 - - - - - - - 
On-road ass. Praktiskt körprov Klavora et al., 2000 - - - - - - - 
VTI-SIM Simulator Lundqvist, 2001 - - - - - - - 
Doron L-225 Simulator Galski et al., 1997 - - - - - - - 

Radford & Lincoln, 2004; - - - - - - - Stroop Testbatteri med 
avseende på 
kognitiva funktioner Schanke & Sundet, 2000 - - - - - - - 

RCFT Visuella funktioner Lundberg, 2003 - - - - - - - 
Ravens PM Visuella funktioner Galski et al., 1997 - - - - - - - 
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Bilaga 3 - fortsättning. Instrument som mäter föraregenskaper på Michons taktiska nivå. 
 
Instrument 
 
 
 

Mäter  
främst 
 
 

Återfinns  
i artikel 
 
 

Positive 
predic-
tive 
value 

Negative 
predic-
tive 
value 

Sensi-
tivity 

Speci-
ficity 

Validity Relia-
bility 

Screen-
ing score 

Fisk et al., 2002; - - - - - - - 
Galski et al., 1997 - - - - - - - 
Korner-Bitensky et al., 1994 - - - - - - - 
Lundberg, 2003 - - - - - - - 
Lundqvist, 2001 - - - - - - - 
Mazer, 2000 A:80 

B: 85,21 
A: 41,9 
B: 48,12 

- - - A: 78 
B: 67 

- 

Patomella et al., 2004 - - - - - - - 
Radford & Lincoln, 2004 - - - - - - - 

TMT A+B Visuella funktioner 

Schanke & Sundet, 2000 - - - - - - - 
Copy-a-cross Visuella funktioner Schanke & Sundet, 2000 - - - - - - - 
DPAB Visuella funktioner Klavora et al., 2000 - - - - - - - 
VFRT Visuella funktioner Galski et al., 1997 - - - - - - - 

Mazer, 2000 - - - - - - - RMT Visuella funktioner 
Radford & Lincoln, 2004 - - - - - - - 
Korner-Bitensky et al., 1994 - - - - - - - Charron Test Visuella funktioner 
Mazer, 2000 72,4 45,5 - - - - - 

TVPS-UL Visuella funktioner Falkmer, Vogel, & Gregersen, 2001 62,5 - 65,2 61,4 - - - 
Korner-Bitensky et al., 1994 - - - - - - - Cancellation H Visuella funktioner 
Mazer, 2000 78,9 44,6 - - - - - 
Galski et al., 1997 - - - - - - - 
Korner-Bitensky et al., 1994 - - - - - - - 

Cancellation C 
& E 

Visuella funktioner 

Mazer, 2000 64,9 42,6 - - - - - 
 

Bilaga 3 - fortsättning
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2 Visat på detta värde i kombination med MVPT 
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Bilaga 3 - fortsättning. Instrument som mäter föraregenskaper på Michons taktiska nivå. 
 
Instrument 
 
 
 

Mäter  
främst 
 
 

Återfinns  
i artikel 
 
 

Positive 
predic-
tive 
value 

Negative 
predic-
tive 
value 

Sensi-
tivity 

Speci-
ficity 

Validity Relia-
bility 

Screen-
ing score 

VOSP Visuella funktioner Radford & Lincoln, 2004 - - - - - - - 
Korner-Bitensky et al., 2000 60,9 64,2 - - - - - 
Lundberg et al., 2003 - - - - - - - 
Mazer, 2000 86,13 58,3 - - - - - 

MVPT Visuella funktioner 

Patomella et al., 2004 - - - - - - - 
Akinwuntan et al., 2002 864 - - - - - - 
Fisk et al., 2002 - - - - - - - 
Lundberg, 2003 - - - - - - - 

UFOV Visuella funktioner 

Mazer, 2000 - - 89 81 - - - 
Korner-Bitensky et al., 1994 - - - - - - - The Bells Test Visuella funktioner 
Mazer, 2000 77,8 43,9 - - - - - 

Mk2 Visuella funktioner Schanke & Sundet, 2000 - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3 
Bilaga 4. Instrument som mäter föraregenskaper  på Michons operativa nivå. 
 
                                                 
3 Visat på detta värde i kombination med TMT-B 
4 Avseende på on-road evaluation 
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Instrument 
 
 
 

Mäter  
främst 
 
 

Återfinns  
i artikel 
 
 

Positive 
predict-
tive 
value 

Negative 
predic-
tive 
value 

Sensi-
tivity 

Speci-
ficty 

Validity Relia-
bility 

Screen-
ing score 

P-drive Formulär för 
körprov el. simulator 

Patomella et al., 2004 - - - - - - - 

Road Ev Fo Formulär för 
körprov el. simulator 

Korner-Bitensky et al., 1994 - - - - - - - 

REACT Kognitiva funktioner Schanke & Sundet, 2000 - - - - - - - 
Klavora et al., 2000 - - - - - 0,95 - CDBI Kognitiva funktioner 
Mazer, 2000 - - - - - - - 
Lundberg et al., 2003 - - - - - - - Compass Kognitiva funktioner 
Mazer, 2000 - - - - - - - 
Fisk et al., 2002 - - - - - - - Grooved Pegb. 

test 
Motorik 

Schanke & Sundet, 2000        
SDMT Motorik Schanke & Sundet, 2000 - - - - - - - 
CWT Perceptuella 

funktioner 
Lundqvist, 2001 - - - - - - - 

WURT Praktiskt körprov Lundberg, 2003 - - - - - - - 
Drive-ABLE Praktiskt körprov Mazer, 2000 - - - - - - - 
Road-T VV1 Praktiskt körprov Lundberg et al., 2003 - - - - - - - 
Road-T VV2 Praktiskt körprov Lundqvist, 2001 - - - - - - - 
Road-Test1 Praktiskt körprov Akinwuntan et al., 2003 - - - - - moderat 

till hög 
- 

Road-Test2 Praktiskt körprov Korner-Bitensky et al., 2000 - - - - - - - 
Miller RT Praktiskt körprov Mazer, 2000 - - - - - - - 
In-car ass. Praktiskt körprov Brown, 2000 - - - - - - - 
On-road ass. Praktiskt körprov Klavora et al., 2000 - - - - - - - 
 
 
 

Bilaga 4 
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Bilaga 4 - fortsättning. Instrument som mäter föraregenskaper på Michons operativa nivå. 
 
Instrument 
 
 
 

Mäter  
främst 
 
 

Återfinns  
i artikel 
 
 

Positive 
predict-
tive 
value 

Negative 
predic-
tive 
value 

Sensi-
tivity 

Speci-
ficty 

Validity Relia-
bility 

Screen-
ing score 

Korner-Bitensky et al., 1994 - - - - - - - CRT Reaktionstid 
Mazer, 2000 74,4 56,1 - - - - - 

VTI-SIM Simulator Lundqvist, 2001 - - - - - - - 
Doron L-225 Simulator Galski et al., 1997 - - - - - - - 

Fisk et al., 2002 - - - - - - - 
Galski et al., 1997 - - - - - - - 
Korner-Bitensky et al., 1994 - - - - - - - 
Lundberg, 2003 - - - - - - - 
Lundqvist, 2001 - - - - - - - 
Mazer, 2000 A:80 

B: 85,25 
A: 41,9 
B: 48,16 

- - - A: 0,78 
B: 0,67 

- 

Patomella et al., 2004 - - - - - - - 
Radford & Lincoln, 2004 - - - - - - - 

TMT A+B Visuella funktioner 

Schanke & Sundet, 2000 - - - - - - - 
Copy-a-cross Visuella funktioner Schanke & Sundet, 2000 - - - - - - - 
DPAB Visuella funktioner Klavora et al., 2000 - - - - - - - 
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Bilaga 5 
Bilaga 5. Beskrivning av bearbetat material. 
 

 Bearbetade artiklar/ 
ursprungsland 
 

I artiklarna beskrivna 
bedömningsinstrument 

Arbetsterapeutens 
utgångspunkt  

Michons nivå 
S=Strategiska 
T=Taktiska 
O=Operativa  

1.   Akinwuntan et al. (2003)  
Belgien 

Road-Test Färdighet: förutsäga 
förmåga att köra bil. 

T O 
 

2.   Akinwuntan et al. (2002) 
Belgien 

Fimm-Z Test, UFOV Färdighet: förutsäga 
förmåga att köra bil. 

T 

3.   Brown (2000) 
Storbritannien 

MMSE, OMEDA, SDSA, 
In-Car-ass 

Färdighet: förutsäga 
förmåga att köra bil. 

T O 

4.   Falkmer et al. (2001) 
Sverige 

TVPS-UL Förutsäga problem inom 
förnyad förarutbildning. 

T 

5.   Fisk et al. (2002) 
USA 

SIT-R , WAIS-R, UFOV 
och TMT A+B, Grooved 
Pegb test 

Insikt: förutsäga 
lämplighet att köra bil. 

S T O 

6.   Galski et al. (1997) 
USA 

SILS, WAIS-R, Portheus 
MT, Cancellation C, 
Ravens PM, VFRT, TMT 
A+B, Doron L-225 

Insikt: förutsäga 
lämplighet att köra bil. 

T O 

7.   Klavora et al. (2000) 
Kanada 

CBDI, On-Road ass Färdighet: förutsäger 
förmåga att köra bil. 

T O 

8.   Korner-Bitensky et al. 
(1994) 
Kanada 

Road Ev Fo, Money Road 
Map Test, TMT A+B, 
Charron Test, 
Canecellation H, 
Cancellation C & E, The 
Bells Test 

Färdighet: förutsäger 
förmåga att köra bil. 

T O 

9.   Korner-Bitensky et al. 
(2000) 
Kanada 

Road Test 2, MVPT Insikt: förutsäger 
lämplighet att köra bil. 

T O 

10.   Lundberg et al. (2003) 
Sverige och Norge 

MVPT, Road-T VV1, Dot 
Can Test, Nor-SDSA, 
SDSA, CBDI, Road Sign 
Recognition, Compass 

Förutsäger möjlighet att 
klara en förnyad 
uppkörning. 

T O 

11.   Lundberg (2003) 
Sverige 

WAIS-R, SDSA, WURT, 
RCFT, TMT A+B, 
UFOV, MMSE 

Insikt: förutsäger 
lämplighet att köra bil. 

S T O 

12.   Lundqvist (2001) 
Sverige 

The LS Test, AVLT, K-
Test, WCST, CWT, 
PASAT, Road-T VV2, 
VTI-SIM,TMT A+B. 

Förutsäger möjlighet att 
klara en förnyad 
uppkörning. 

S T O 

13.   Mazer, (2000) 
Kanada 

WAIS-R, CBDI, Money 
Road Map Test, Dot Can 
Test, WURT, Drive-
ABLE, Miller RT, TMT 
A+B, RMT, Charron Test, 
Cancellation H, 
Cancellation C&E, 
MVPT, UFOV,  The Bells 
Test, Compass, CRT 

Färdighet: förutsäger 
förmåga att köra bil 

S T O 

14.   Patomella et al. (2004) 
Sverige 

TMT A+B, Nor-SDSA, P-
Drive 

Färdighet: förutsäger 
förmåga att köra bil. 

T O 

15.   Radford & Lincoln (2004) 
Storbritannien 

VDRS, CET, SDSA, 
Stroop, TMT A+B, RMT, 
VOSP 

- T O 

16.   Schanke & Sundet (2000) 
Norge 

Awarness, WAIS-R, 
MMSE, Stroop, TMT 
A+B, Copy-a-cross och 
Mk2, REACT, Grooved 
Pegb. Test, SDMT 

Förutsäger möjlighet att 
klara en förnyad 
uppkörning. 

S T O 

 
 
 


