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Baggrund 

 

At køre bil betragtes som en naturlig del af en borgers rettigheder. Men 

at køre bil indebærer også et stort ansvar for ens egen og andres sik-

kerhed. Ofte følger der usynlige handikap med en hjerneskade. De kan 

være svære for omgivelserne at opdage – og svære for den skadede 

selv at indse – f.eks. nedsat reaktionshastighed og overblik. Målet er, 

at de personer, der trods en hjerneskade stadig kan køre bil, fortsat får 

mulighed for at gøre det. Mens de, der ikke kan, får en kørepause, før 

de evt. skal op til undersøgelse og køreprøve. 

Formål 

 

Det overordnede formål var at udvikle og afprøve et tværfagligt udred-

ningstilbud (læge, neuropsykolog, ergoterapeut og kørelærer) til udred-

ning af køreevne efter erhvervet hjerneskade. Samt udvikle og afprøve 

en mulig organisationsform mellem offentlig og privat interessent. 

Metode/materiale  

 

 

Fem tidligere patienter, som har fået kørselsforbud under indlæggelsen 

blev henvist fra egen læge eller speciallæge. 

Ergoterapeutisk off-road testning bestående af test af de færdigheder, 

der er behov for, til at takle forskellige situationer i trafikken f.eks. reak-

tionsevne, problemløsning, tolkning af vejskilte: 

Useful Field of View (UFOV), Nordic Stroke Driver Screening Asses-

sment (NorSDSA), Trailmaking A+B.  

Ergoterapeutisk on-road testning bestående af praktisk køretest, fore-

taget af kørerlærer og ergoterapeut med redskabet ”Performance Ana-

lyses of Driving Ability” (P-drive). 

Resultater Den ambulante vurdering af køreevne resulterede i anbefaling af, at to 

af de fem personer fortsat kunne køre bil, og dermed beholde deres 



 

 

 kørekort, samt anbefaling af, at de øvrige tre fik inddraget deres køre-

kort. På baggrund af erfaringerne for pilotprojektet blev foreslået en 

række justeringer af sagsgangen, når køreevne skal vurderes. Disse 

dannede baggrund for oplæg til planer for etablering af fremtidig køre-

klinik-ambulatorium på Hammel Neurocenter.  

Konklusion 

 

Off-road testningen bør, som standard, foretages af speciallæge og 

ergoterapeut. Neuropsykologisk udredning foretages efter behov. On-

roadtestning bør foretages af kørelærer og ergoterapeut. De afprøvede 

redskaber var relevante for udredning af køreevne. 

Økonomisk støttet af Ergoterapeutforeningens praksispulje (PP 1 14-6) 
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