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Kunnskap om faktorer som påvirker 

kjøreferdighet generelt og spesifikt 

 
 

Kjøreopplæring 
 

Epidemiologiske studier 

Ruset kjøring 

Ulykker: årsaker, og post-mortem om akutte sykdommer og rusmidler 
 

Eksperimentelle studier 

• Kjøring i trafikk/ på lukket bane 

• Testing i kjøresimulator 

• Tester av Kognitive funksjon 
 

Basal kunnskap; nevropsykologi/ adferd/ individ/ 

sykdomSkade/ kjøretøy/ trafikkutforming/ teknologiske 

sikkerhets fremskritt 
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Sjåførlærers vurdering i trafikk 

• Plassering: Sidevegs, avstand forankjørende, sporvalg kurve,   

             vegkryss, forbikjøring 

• Hastighet:   Tilpasset miljø og trafikkforhold, skifte, sikkerhet 

• Risiko:         Forutse farer, ta beslutninger, handle riktig, reaksjoner 

• Lovlydig:     Bevisste valg og kjøreadferd som er lovstridig 

• Tilstand:      Rolig, avslappet, konsentrert, kontrollert eller urolig,  

             anspent, usikker. 

 

• Skår (1-5): 1-2: normal kjøring 

   3:    usikker 

   4-5: avvikende fra normal kjøreadferd 

Ingen sm studier 
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Påvirket kjøring 

 Tall fra Folkehelseinstituttet  

 

Trafikk kontroller ved misstanke om påvirket kjøring 

 

• Av ca 4000 påvirket/år var bare 4-5 personer 

smertepasienter med opioider i terapeutisk nivå 

– Altså lite problem 

 

• Ca 2000: Alkohol 

• Ca 1000: Alkohol og medikamenter/stoff 

• Ca 1000: Bare medikamenter/stoff 
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Kognitiv utredning 

• Grov sortering 

• Fanger ikke opp kompleksitet ved kjøring 

• Tester kan ikke alene predikere kjøre evne 
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 Perspektiv: Sikker bilkjøring 
 Individet – ikke bare kognisjon 

 

          

- Risikobeslutning: Personlighet, situasjon, kompensering 

- Syn:  betydelig redusert fra 40 års alder  

- Alder: Nedsatt psykomotorisk tempo, kognisjon 

- Stress  

- Distraksjoner (tanker, instrumentering, forstyrrelser) 

- Våkenhet 

- «Dagsform» 

- Sykdommer (bevegapp, psykisk, sanseapp....) 

- Medikamenter/ rus 

- OG: SMERTER………….. 
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Kroniske smerter (epidem)  
Breivik Harald et al. Survey of Chronic Pain in Europe. 

European J Pain 2006;10: 287-333 

Utvalg: 46.000; Smerte >5 > 6mnd flere dager/uke 
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Smertene    
akutt v/kronisk 

type smerte 

  intensitet  

 ? Ingen studier 
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   Perspektiver 
  Sikker bilkjøring 
 

 

 Kroniske smerter 
        

- Syndrom  
- Søvn 

- Fatigue  

- Stress  

- Depresjon 

- Angst 

- Komorbiditet 

- Medikamenter  

- SUMMEN 
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Kjøresimulator 

 
 Mange utforminger/utgaver 

 

Problem: Utføres testen adekvat: Simsyke/Risikostrategi -»ingen 

fare»/ Teknisk uvant; lite opplæring 

 

Hva testes: Plassering i vegbanen/ Reaksjon på stimuli/ Hva 

oppfattes-syn/ Hastighetstilpasning/ Tilpasning til trafikk bilde/ 

Risikotaking/ Teknisk ferdighet/ Adekvat handlig ved kritiske 

situasjoner…… 

 

To typer simulator ved SINTEF/NTNU: Video og Grafisk 
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Simulatortester Video 
Reaksjonstid på skiltsymboler og styringstabilitet   

Trafikkskilt symboler 
Forskjellige steder i synsfeltet 

Bryter/Stemme 
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“ “ 

• Video 
simulator 

• Grapich 
• simulators 

Accident Analysis and Prevention 53 (2013) 
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     Retningslinjer: Ingen 

 

     Eksperimentelle studier: 

 

       Veldhuijzen et al., Pain 2006: On-road 

 Kroniske smerter n14 vs Friske ktr n14 

 Alder mean 47 år, Pain VAS 4.8: 

 R: Slingring økt sign for smertegruppa 

 

      Byas-Smith: Pain 2005: On –road og bane.  

      Metodisk dårlig (utvalg/frafall).  

      Smerte vs Smerte +opioid (median 40mg morfin) vs Friske. 

      R: Ingen forskjell. 

  

Kroniske smerter og bilkjøring 
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Egen Publikasjon  
 

 Driving functions in a video simulator in chronic non-

malignant pain patients using and not using 

codeine.  European Journal of Pain,  October 2010.  
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Studie beskrivelse 
Forsøkspersoner 

 3 grupper hver med 20 personer 

 

• Pasienter med nonmaligne kroniske smerter som ikke 

bruker opioider eller andre pykoaktive medikamenter, 

n=20 

• Pasienter med nonmaligne kroniske smerter som har 

brukt kodein/paracetamol(PF) i mer enn 3 måneder i 

døgndose minst 5 tabletter (150 mg kodein= 30 mg 

morfin), n =20 

• Friske kontroller, n =20  
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Studie beskrivelse 
Bakgrunnsvariabler 

Gruppene like mht 

• Alder 40 år (24-56) 

• Kjønn  

• Kjøreerfaring 

• Utdanningslengde 

Smertegruppene med og uten kodein, like mht 

• Smerte snitt siste uka: NRS (0-10): 5.6 (2-9) 

• Smerte ved test: VAS(0-10): 5.1 (1-8.2) 

• ”Deprimert” snitt sist uka: EORTC (ett spm, 1-4):1.65  

• ”Søvnvansker” snitt sist uke (ett spm, 1-4): 2.7 
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Studie beskrivelse 
Tester 

    Alle forsøkspersoner samme testbatteri 2 ganger samme dag atskilt 

med 4.5 timers pause 

  

    Kodeingruppa testet 1 time og 5 timer etter inntak av 2 tbl PF) 

 

Tester  

• Nevropsykologiske tester Arbeidshukommelse og oppmerksomhet 

(LNS, Stroop, PASAT) 

• Kjøring i Videobasert/enkel simulator 16 min 
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Tests Video- Simulator 

 

Primært utkomme 

• Responstid skiltsymboler 

 

Sekundært utkomme 

• Tapt responser til skiltsymboler (og lokalisering)  

• Styrepresisjon 
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Responstime to traffic signs                      

                                      Response time (sec)      

                                             Mean   SD        p vs HC 

Healthy control (n20)              0.98    .61            

Chr pain not codeine (n20)     1.10    .67       < .001      

Chr pain and codeine (n20)    1.10    .66       < .001 

 
Chr pain codeine 1 h (n20)     1.11    .66            

Chr pain codeine 5 h (n20)     1.10    .64    ns  

 

R:  Longer response times for the pain patients could imply : 

  - increasing brake distance > 10 meters 

             - reduced steering precision    
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 Resultater 
Videosimulator 

 

  Ikke respons på skilt:  

    Friske kontroller ~ 3.5 % av alle skilt 

    Alle smerte     ~ 7 % av alle skilt 

                 -  Alle i perifert synsfelt ; Tunnel syn” 

           

  Styre presisjon: Ingen forskjell mellom gruppene 
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Status  

 
 

• Kroniske smertepasienter er i liten grad observert ved 

kontroller for ruset kjøring (dårlig/farlig kjøreprofil) 
 

• Lite forsket på gruppens egentlige kjøreferdighet. Vår 

studie økt reaksjonstid og redusert oppm. lateralt. 
 

• Vet ikke om det er et stort problem sikkerhetsmessig om 

smertepasienter kjører 
 

• Hypotese om at de tilpasser kjøring etter subjektiv 

oppfatning: færre kjøreturer, kortere, mindre i tett trafikale 

områder og høyhastighets områder, reduserer hastighet, 

tar mer pauser. «Bevisst/ubevisst kompensering». 

• (Smertepasienter som tar opioder i  ordinære doser blir i 

liten grad observert med ruset kjøring) 
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Praktisk betydning  

 
 Hvilke råd skal man gi til smertepasienter?? 

- Individuelt knyttet til (generelle og) særskilte risikoforhold: 

  - betydelig mangel på emosjonell kontroll/lav mestring 

  - betydelig søvnmangel/fatigue 

   - multifarmasi/ høye opioiddoser 

     - mange samtidige risikofaktorer 

- Vår studie: Hold god avstand og reduser hastighet i 

vanskelige situasjoner. Vær særskilt aktpågivende for det 

som skjer til siden for vegbanen (barn som løper inn..) 

 - Generelle råd for å kompensere for mulig risiko: se over 

om kjørelengde/hastighet/pauser etc..  



25 

 

 

 

 

  

          

                           Perspektiver 

   Sikker bilkjøring 

           Kroniske smerter 
 

 

 

 

 Relativt kjørehabil? Beholde sertifikatet 

 

 Smertetilstander karakteriseres ved 
- Variasjon i symptomtrykk gjennom døgnet/over tid 

- Tilfeldig (utenfor kontroll) 

- Systematisk (forventet). 
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Bakgrunn for forskningsarbeidet 2003 

• Smerteklinikker: > 50% av pasientene brukte opioider 

• Forbrukstall: stadig økt bruk av opioider  

• Betydning for smertebehandling?, bilkjøring?, missbruk? 

• Forbruksmønster av opioider ikke klarlagt  

• Kjøreevne ved opioidbruk var mest basert på 

nevropsykologiske tester  

• Kjøreevne ved smertetilstander var ikke undersøkt  

• Avvenningsmetoder til smertepasienter ikke evaluert 
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Forskningsspørsmål 
 

3. Har variasjon i serumnivå av kodein i et 

doseintervall betydning for kjøreevne eller for 

nevropsykologisk funksjon hos kronisk 

smertepasienter som er tolerante for kodein? 

 

4. Er det en sammenheng mellom resultater på 

nevropsykologiske tester og på tester i 

kjøresimulator hos pasienter med kroniske 

smerter? 
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Nevropsykologiske tester 
 

Selektiv oppmerksomhet 

– Stroop Color Naming Test (”Stroop”) 

  

 Arbeidshukommelse 

– Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) 

– Letter- Number Span Test (LNS) 
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  Korrelasjon   
Arbeidsminne (LNS) versus Reaksjonstid 

 

   

 

Figure 3  Working memory and Reaction time
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  Pearson`s R = - 0.44 p<0.01 
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 Resultater 
Nevropsykologiske tester 

• Ingen signifikant forskjell mellom de tre gruppene for 

noen av de tre testene 
 

• Arbeidsminne (PASAT) signifikant dårligere (p 0.02) på 

ettermiddagstesten sammenliknet med kontrollgruppen  
 

• Kodein nivå ingen betydning for resultatene   

 


