
Invitasjon 

Vurdering av helsekrav for førerkort hos eldre med mistanke om mild kognitiv svikt og demens 

Fastleger har hovedansvar for å vurdere helsekrav for førerkort hos eldre. Når det framkommer 

mistanke om kognitiv svikt eller demens, kompliseres en slik vurdering. Dette kurset har som formål 

å gjennomgå prosedyrer for vurdering i slike situasjoner, inkludert praktisk bruk av aktuelle kognitive 

tester. 

Spesialist i nevropsykologi og klinisk eldrepsykologi Carsten Strobel har lang erfaring fra klinisk arbeid 

med ulike pasientgrupper, men har de siste årene rettet arbeidet særlig mot eldre med kognitiv svikt 

og demens. Han har vært sentral i arbeidet med Norsk Psykologforenings arbeid med en faglig 

veileder i førerkortsaker og ledet arbeidet med å revidere de vanligst brukte kognitive 

screeningtestene som brukes både til utredning av demens og i førerkortsaker. Vi har nå vært så 

heldige å få ham til Kristiansand for å lede dette kurset. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder vil ha et 

innlegg for å beskrive sine erfaringer med meldinger sendt til dem når det gjelder helsekrav for 

førerkort. De vil kunne belyse hva som gjerne mangler, hva som fungerer godt og hva de savner.  

Det vil være praksisnær undervisning og gode muligheter for å komme med innspill, spørsmål og 

egne eksempler/problemstillinger.  

 

 

Målgruppe: fastleger og andre leger som gjør førerkortvurdering.  

Læringsmål: bidra til å styrke fastlegers kompetanse ved førerkortvurderinger ved mistanke om 

kognitiv svikt og demens.    

Sted: Undervisningssenteret Sørlandet Sykehus Kristiansand (gjennom «portalen» mot psykiatrisk 

avdeling, første bygg på venstre side). 

Tid: 19. oktober 2018 kl 08.30-15.00 

Pris: ingen deltakeravgift. Det serveres enkel lunsj.  

Arrangør: Alderspsykiatrisk enhet Kristiansand SSHF.  

Godkjenninger: Kurset er søkt godkjent som tellende til legers videre- og etterutdanning.  

 

Påmelding til Tove Joreid  innen 10/10. E-post: tove.joreid@sshf.no 

Inkludér i påmeldingen navn, yrkestittel og arbeidssted.  

 

 

mailto:tove.joreid@sshf.no


Program: 

Kl. 0830: registrering og kaffe 

Kl. 0845 – 0930: Førerkortveilederen. Konsekvenser for og utfordringer ved vurdering av helsekrav 

for førerkort ved mistanke om kognitiv svikt og demens v/psyk.spes. Carsten Strobel.  

Kl. 0930 – 0945: pause 

Kl. 0945 – 1030: Strobel forts. 

Kl. 1030 – 1045: pause 

Kl. 1045 – 1145: Erfaringer med meldesaker v/Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Spørsmål og 

diskusjon. 

Kl. 1145 – 1215: lunsj. 

Kl. 1215 - 1300: Praktisk bruk av kognitive screeningtester og spørreskjema ved førerkortvurdering 

v/psyk.spes. Carsten Strobel. 

Kl. 1300 – 1315: pause 

Kl. 1315 – 1400: Strobel forts. 

Kl. 1400 – 1415: pause 

Kl. 1415 – 1500: Strobel forts. 

 

Med forbehold om endringer i programmet.  

 

 

 


