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ELDRE OG FØRERKORT 

Bakgrunn 

Sjåfører over 80 år må nå ta en obligatorisk helsesjekk for å ha fortsatt førerrett. Denne kan fornyes 
for tre år om gangen. Fastlegen kan også inndra førerretten på andre tidspunkt   dersom han/ hun 
mener at ikke helsekravene i førerkortforskriften blir møtt. Fastlegene har fått tildelt standardiserte 
kognitive tester som kan brukes ved helsesjekken. De kognitive testene er i mange tilfeller grunnen 
til at eldre bilførere blir fratatt førerkortet.  I 2018 tilrådte fylkesmennene at 1996 personer over 70 
år skulle fratas førerkort p.g.a kognitiv svikt.  Tallene for 2019 ser ut til å ligge på samme nivå. 

Vi vil i det følgende argumentere for: 

1|) At det ikke er noen trafikksikkerhetsmessige grunner til å særbehandle denne 
aldersgruppa med obligatorisk testing. En konsekvens av testregimet kan være økt 
ulykkesfrekvens for de som må testes. 
2) At de kognitive testene i liten grad måler kjøreevne og kjøreferdigheter. 
3) At testene har store samfunnsmessige kostnader, og store kostnader for de må testes. 
4) At testregimet har store distriktspolitiske konsekvenser 

Vi trekker i argumentasjonen nedenfor store veksler på den danske utredningen som lå bak vedtaket 
i Folketinget om å oppheve den aldersbestemte testingen (screeningen). Sverige og Tyskland har ikke 
slike krav, og Danmark avskaffet i 2017 særreglene fordi de ikke fant evidens for at reglene hadde 
noen gagnlig effekt for trafikksikkerheten. Vi ser ikke at situasjonen er annerledes i Norge.  

 

Ad 1: Obligatorisk testing av bilførere som fyller 80 år 

Den danske utredningen konkluderer entydig med at det i forskningen er bred enighet om at eldre 
ikke har en høyere ulykkesrisiko en yngre aldersgrupper. En grunn til dette er, som dokumentert i 
flere intervjuundersøkelser at eldre tilpasser kjøremønsteret til det de er trygge på, og reduserer sin 
kjøring sjøl. Norsk materiale konkluderer også med at eldre ikke er noen spesiell sikkerhetsrisiko i 
trafikken. Forsikringsselskapet til Sparebank1, Fremtind, har sett på kjørestilen for over 325 mill.  
kjørte kilometer over hele landet. Den solide statistikken viser at de over 70 år er den gruppa med 
minst skader, mens unge gutter er i den andre enden av skalaen. Heller ikke SSBs skadestatistikk gir 
grunnlag for å mene at eldre bilførere er en spesiell risikogruppe i trafikken. Dette understreker at 
det heller ikke i Norge er grunner for spesielle tiltak for eldre bilførere. 

Internasjonal forskning viser at det ikke bedrer trafikksikkerheten med jevnlige screeninger av eldre. 
En gjennomgang av sammenlignende studier fra USA, Australia og Europa, gjort de siste 25 årene, 
dokumenterer at disse samfunnsmessige kostnadene ikke har noen påviselig positiv effekt. 

En negativ effekt av den obligatoriske testingen kan være at den presser eldre over til mer utsatte 
transportformer (fotgjengere, sykkel, moped). En sammenlignende studie for Sverige (som ikke har 
screening) og Finland (som har screening) viste ingen signifikant forskjell i ulykkestall for eldre eller 
generelt. Derimot var det en signifikant høyere andel ulykker for fotgjengere over 70 år i Finland, og 
aldersscreeningen vurderes i studien som en årsak. 

 

Ad 2: Bruk av kognitive tester 

Testene som brukes er i all hovedsak utenlandske tester som er oversatt:  
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1) Trail making test (TMT). Det er en test hvor deltakeren skal trekke streker mellom tall og 
bokstaver, altså finne mønster. Her er det tid som er avgjørende. Testen i seg sjøl er ikke 
spesielt vanskelig, men stress-situasjonen (det dreier seg om et framtidige førerkort) kan 
ødelegge for mange. Dessuten er situasjonen kunstig. Folk som har kjørt daglig i 60 år og er 
vant med å være i trafikken har kanskje ikke vært i en slik «skolesituasjon», som testen er, på 
60 år og det kan være utslagsgivende.  

2) Norsk revidert mini mental status evaluering (MMSE- NR ) 
Dette er en screeningtest som brukes til kognitiv utredning ved demens, hjerneslag og andre 
sjukdommer som påvirker den kognitive funksjon. Denne testen har mange ulike elementer, 
og det kan være gode grunner til å vurdere om folk skal ut i trafikken hvis de ikke vet hvor 
gamle de er eller hvilken årstid det er (som er startspørsmål). Men andre deler av testen, 
som å sette sammen to femkanter til en firkant, eller skrive meningsfylte setninger med gitte 
ord (alt på tid) er det vanskelig å se relevansen av for førerkortet. Å gå gjennom en slik test 
må oppfattes som ydmykende av mange. Og testen premierer de med høy utdanning, og 
som har arbeidet med teoretiske oppgaver, og det straffer folk med dysleksi og dyskalkuli 
(det innrømmes i manualen). Trolig vil den også slå ut negativt for ganske mange unge, hvis 
de måtte gjennom den. Den har slik sett en sosial slagside. Og den måler i betydelig grad 
andre forhold enn evnen til å kjøre bil. I den danske utredningen påpekes det også at eldre 
med demens er et svært lite problem i trafikken, blant annet som en følge av sjølregulering. 
 
Når leder for norsk forening for allmennmedisin (NFA), Marte Kvittum Tangen, uttaler at 
disse testene er gode verktøy for dem, så må det forstås slik at de ved å gjennomføre testen 
har gjort den pålagte jobben sin, ikke slik at hun mener den nødvendigvis fungerer godt når 
en skal skille de som skal få fornyet førerkort og ikke. Og det er vel det siste som må være 
målet. Hvis noen ivrige fastleger gjennomfører en kognitiv test «for sikkerhets skyld» kan de 
bidra til å redusere livskvaliteten betydelig for den som testes, særlig hvis utfallet av ulike 
grunner blir negativt. 
 

3) Komparentintervju. 
Dette er en «sladretest» hvor en som kjenner vedkommende skal si fra om de har opplevd at 
vedkommende er en utrygg sjåfør, om vedkommende har bulket osv. Her er det påpekt at 
mange forhold kan spille inn, som at vedkommende ønsker seg bilen til den det spørres om 
osv. Slik sett kan det være sosiale relasjoner en kartlegger. Men spørsmål som om en er redd 
for å sitte på med vedkommende, ville vel slått mer ut i forhold til unge bilførere. 
 
Konklusjonen når det gjelder testene er at i liten grad er relevante for fornying av førerkort, 
og at det (som konklusjonen er i våre naboland) overhode ikke er noen grunn til at vi ha et 
slik testregime. Fastlegene klager over for stor arbeidsbelastning. Her er en oppgave de kan 
slippe. Hvis de obligatoriske testen oppheves vil legene ha et inntektstap, men de kan ta seg 
av andre oppgaver som vi også antar blir honorert. I testregimets kjølvann ligger det mange 
unødvendige (ut fra trafikkhensyn) personlige tragedier. 
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Ad.3: Testene har store samfunnsmessige kostnader, og store kostnader fro dem må testes 
 
Kostnadene for helsevesenet er nevnt over, i tillegg kommer ekstrautgiftene for politi og 
trafikkmyndigheter. I Danmark er ekstrakostnadene for dem som må testes beregnet til 100-
150 mill. kr. årlig. Men en større kostnad for både samfunnet og de eldre som rammes, er 
antakelig at de uten kjøremuligheter må søke sentrale bosteder, og da gjerne offentlige 
løsninger som omsorgsboliger mv. Et første trinn på denne reisen vil være et større behov for 
hjemmetjenester. Med førerkort har en mulighet til å bo hjemme lengre, og til å forlate 
hjemmet (komme ut) når en sjøl ønsker det. Dette opprettholder livskvaliteten. I den danske 
utredningen påpekes det at det å miste mobiliteten setter i gang en kjede av 
uhensiktsmessige og relaterte mekanismer som etter hvert betyr økte utgifter for 
helsevesenet. Vi kjenner også fra eldreomsorgen her i landet at omsorgsbehovet øker 
betydelig når en ikke lenger har anledning til å kjøre bil. Det øker for vedkommende som 
mister førerkortet, men det øker også for vedkommendes nærmiljø; eldre bilførere gjør 
mange tjenester for sitt nettverk og de bidrar til å opprettholde slike nettverk ved at folk kan 
samles. 
 
De eldres organisasjoner har i Danmark uttalt at innskrenkingen av en bestemt aldersgruppes 
mulighet til å kjøre bil oppleves som usaklig forskjellsbehandling, og meget diskriminerende. 
Ut fra de mange avisinnlegg og intervjuer om saken kan det ikke være tvil om at de eldre i 
Norge opplever det på samme måten. Skulle en aldersdiskriminere i Norge ut det fra å være 
ulykkesforebyggende, så burde en antakelig heller heve førerkortgrensa for unge menn. 
 
Vi er kjent med at førerkortbeslag har ført til store helsemessige problemer og personlige 
tragedier, som sjølsagt er verst for den berørte og hans/ hennes nærmiljø, men det koster 
også samfunnet store beløp. 
 
Ad. 4: Testregimet har store distriktspolitiske konsekvenser 
 
Sjøl i den danske utredningen, for et land med små avstander sammenlignet med Norge, 
påpekes det at mobilitetstapet som førerkortbeslaget medfører, rammer særlig hardt i 
utkantene, hvor det offentlige alternativet til bil er dårlig. I Norge er dette problemet 
betydelig større.  
 
Det er et uttalt mål at eldre skal bo lengst mulig i eget hjem, og vi ønsker å opprettholde en 
bosetting i distriktene. Da er det åpenbart at tilgang til privat transport er helt avgjørende. 
Det er ikke mulig å bygge ut et offentlig system som kan møte dette behovet.  
Det er viktig å være oppmerksom på de store distriktspolitiske konsekvensene av et 
førerkortbeslag. Det er ikke bare retten til å kjøre bil som opphører, men også retten til å 
kjøre ATM og traktor. Dårlig score på en kognitiv test kan også føre til beslag av jaktvåpen. I 
Bygde-Norge er traktoren et viktig arbeidsredskap. Ikke minst i vinterhalvåret er brøyting 
ofte en betingelse for å ha kontakt med omverdenen. Med førerkortbeslaget mister mange 
muligheten til å gjøre nyttig arbeid, og kanskje også det å fortsette å bo hjemme. 
 
Hvis en stiller seg opp utenfor et kjøpesenter i et norsk bygdesenter fredag ettermiddag eller 
lørdag formiddag (som vi har gjort), vil en kunne observere eldre personer (gjerne par) som 
kommer kjørende for å handle. Vi antar at det at de er sjølhjulpne og fortsatt kan bo hjemme 
gir livskvalitet, og også det å kunne dra ut en tur og kombinere det med å drikke kaffe ute og/ 
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eller/ møte venner og kjente. De er neppe noen trafikkfare, men vi er ikke sikre på om de 
ville greid en testsituasjon. 
 
 
 
Konklusjon 
 
Vår konklusjon er at det ikke foreligger noen argumenter for å opprettholde den obligatoriske 
aldersbestemte førerkorttesten. Det er, som anført over, på den andre siden flere gode 
argumenter for å følge våre naboland og oppheve den. Vi ber derfor de politiske partiene på 
Stortinget om å sørge for at dette blir gjort. 
 

 

                     Rolf Rønning.   Anders Madslien.   Morten Nordby.   Sverre Gran. 

 


