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❙ ❙ Världshälsoorganisationen WHO godkände 1974 en reso-
lution angående trafiksäkerheten, i vilken generalförsamling-
en uppmanade medlemsländerna: 

1) att förbättra principerna för beviljande av körkort 
2) att ge hälsovårdsmyndigheterna ledarskap i trafiksä-
kerhetsfrågor till den del det gäller mänskliga och medi-
cinska frågeställningar
3) att kräva fordonstillverkare att främja säkerhetsprinci-
per vid tillverkningen av nya fordonstyper [1].  

Resolutionen var en viktig markering. Den ledde till åtgärder
på nationell nivå, fullföljda långt senare inom Europeiska uni-
onen med enhetliga standarder för beviljande av körkort an-
tagna 1991 [2].  

Trafikministeriet i Finland framhöll 1994 i samband med
revideringen av körkortsbestämmelserna behovet av läkare
sakkunniga i trafikmedicinska frågor. Redan samma år fram-
lade Trafikmedicinska föreningen i Finland (TMF) ett förslag
till ett sådant trafikmedicinskt sakkunnignät [3]. Behovet dik-
terades av ökande trafikvolymer, medicinskt otillräckligt de-
finierade riskgrupper, arbetsgivarnas och arbetstagarnas väx-
ande ansvarsproblem i yrkestrafiken, förskjutningar i trafi-
kantgruppernas åldersprofiler, ändringar i olycksfallsoffrens
skademönster, behovet av sakkunnig olycksfallsprevention,
den allmänna ökningen av bruket och även missbruket av me-
diciner samt ökande frekvens av förare påverkade av både al-
kohol och illegala droger. 

För att genomföra sitt program valde TMF att knyta den
trafikmedicinska skolningen till Finlands läkarförbunds
(FLF) utbildningssektor. Utbildningsprogrammet godkändes
av Läkarförbundets styrelse 1997.  

Då Finland som ett av de första länderna i Europa genom
beslutet auktoriserar trafikmedicinsk kompetens kan bak-
grunden till beslutet och de nu gällande skolningsprinciperna
vara av intresse.

Specialläkarexamen och särskild kompetens
Utbildningen inom de olika medicinska specialiteterna över-
vakades, utvecklades och auktoriserades av Finlands läkar-
förbund åren 1932–1960 och av Medicinalstyrelsens specia-
listnämnd åren 1960–1985. Sedan 1986 har de medicinska fa-
kulteterna i Helsingfors, Åbo, Uleåborg, Kuopio och Tam-
merfors ordnat och övervakat både undervisning och exami-
nering inom samtliga medicinska discipliner. Specialistbehö-

righet auktoriseras efter godkänd examen av Rättsskyddscen-
tralen för hälsovården, en institution som är underställd soci-
al- och hälsovårdsministeriet. 

Utvecklingen efter andra världskriget ledde liksom i andra
industriländer till en fortgående subspecialisering inom redan
tidigare etablerade specialområden. Ökningen ledde till att
det i början av 1990-talet fanns 32 specialiteter och inte 
mindre än 60 grenspecialiteter.

Från kirurgerna utgick 1995 ett förslag, utarbetat under
flera års tid, till ändring av samtliga skolningsprogram inom
kirurgins specialområden. Förslaget baserades på egna erfa-
renheter, nordiska skolningsprogram och EU-direktiv. För-
slaget ledde på undervisningsministeriet till en granskning av
statens specialläkarskolning i sin helhet och till en nedbant-
ning av antalet specialiteter.

I den nya förordningen om specialläkarexamen [4] anges
undervisningens målsättning och utbildningsprogram. Gren-
specialiteterna avskaffades helt. Specialläkarexamen kan i
Finland sedan 1999 avläggas på 49 medicinska områden. Av
dessa kräver 16 specialiteter fem års utbildning och 33 sex års
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utbildning efter avlagd licentiatexamen och legitimering
(Fakta 1). 60 procent av läkarna i Finland har för närvarande
specialistkompetens.

Finlands läkarförbund införde 1993 ett särskilt kompe-
tenssystem som komplement till den ovan beskrivna specia-
listutbildningen. Avsikten med detta är att stimulera förbun-
dets medlemmar till ökad kompetens inom av förbundet god-
kända områden. Initiativ till särskild kompetensskolning kan
tas av en specialläkarförening, förbundets lokalavdelning el-
ler annan läkarförening. Ärendet bereds av förbundets utbild-
ningskommitté, och kompetensprogrammets innehåll fast-
ställs av förbundets styrelse. Till utbildningen för särskild
kompetens godkänns i regel områden som har medicinsk ut-
vecklingspotential och som gärna samtidigt berör flera medi-
cinska specialiteter. Många av de nu godkända 31 program-
men har därtill socialmedicinsk betydelse (Tabell I). Skol-
ningsprogrammen övervakas och uppdateras vart tredje år.
Den som söker särskild kompetens bör ha minst två års prak-
tik inom ifrågavarande område och minst 40 timmar teoretisk
utbildning. Fordringarna kan vara strängare. För alla sökande
gäller att avlägga examen inför ifrågavarande kompetens-
områdes ansvariga organ. Särskild kompetens auktoriseras av
förbundets utbildningskommitté.

Kompetenskraven för trafikmedicin
Särskild kompetens i trafikmedicin förutsätter att sökanden
har goda kunskaper i följande: 
• Sjukdomar, posttraumatiska tillstånd och lyten som kan

leda till funktionsnedsättning och minskad körförmåga 
• Den funktionsnedsättande inverkan som farmaka, alkohol

och illegala droger kan orsaka 
• Undersökningsmetoder som i kliniskt och rättsmedicinskt

arbete används för utredning av dessa frågor 
• Aktuell lagstiftning rörande framförande av fordon i privat-

och yrkestrafik
• Skademönster vid typolycksfall 

Den sökande ska ha fyra års erfarenhet i relevant trafikmedi-
cinskt arbete inför examen. Därtill förväntas han eller hon ef-

ter avlagt kunskapsprov ha beredskap för nära samarbete med
de olika yrkesgrupper som handlägger trafiksäkerhetsfrågor
och vara beredd att avge sakkunnigutlåtanden i trafikmedi-
cinska ärenden. TMF har publicerat en trafikmedicinsk läro-
bok 1991, och en utvidgad och nyskriven andra upplaga ut-
kommer 2002. Inför kompetensexamen, som är skriftlig och
muntlig, anvisar examinationsnämnden därtill särskild litte-
ratur. Till examinationsnämnden hör två neurologer, två rätts-
medicinare, en inremedicinare, en toxikolog och en ortoped. 

TMF har beräknat att behovet av läkare med trafikmedi-
cinsk kompetens i landet är 50, vilket motsvarar 1 på 100 000
invånare. Examen har ordnats tre gånger, och hittills har, för-
utom medlemmarna i examinationsnämnden, 17 läkare erhål-
lit särskild kompetens. Dessa kollegers kunskap kommer till
användning vid institutioner som behandlar trafikmedicinska
problemfall: företrädesvis neurologiska, inremedicinska och
ortopediska kliniker, försäkringsbolag, rättsmedicinska insti-
tutioner samt länsstyrelser och övrig hälsovårdsadministra-
tion. 

Effekten av de nya kompetenskraven kommer att bedömas
av TMFs styrelse i samråd med de nyexaminerade trafikme-
dicinarna och i nära samarbete med de institutioner som är
verksamma i trafiksäkerhetsfrågor.

Aktuella trafikmedicinska problem
Trafikmedicin undersöker sambandet mellan människans fy-
siska och psykiska prestationsförmåga och de krav som färd-
medel och trafikmiljö ställer. Huvudparten av det trafikmedi-
cinska arbetet gäller vägtrafikens problematik. Flygtrafik,
båttrafik och järnvägstrafik sysselsätter egna personalkatego-
rier, vilka undergår regelbunden medicinsk kontroll. Även
dessa trafikformer hör till trafikmedicinens område. En initi-
erad översikt av trafikmedicinens historia har i Sverige pre-
senterats av Andréasson [5].

Medicinsk och teknisk forskning strävar till förbättrad tra-
fiksäkerhet. Framgångar har även noterats. Trafikolycksfall
med dödlig utgång har minskat i många länder, i synnerhet då
antalet döda relateras till antalet körda kilometrar eller till
riskexponering i trafiken. Icke desto mindre dör årligen över
40 000 människor i vägtrafiken i EU-området, och kostnader-
na för trafikolyckorna uppgår till hundratals miljarder kronor
per år. De senaste åren har på svenskt initiativ begreppet noll-
vision lyfts fram som en viktig övergripande målsättning för
trafiksäkerhetsarbetet. Enligt nollvisionen bör trafiken ord-
nas så att ingen ska behöva dödas eller skadas allvarligt i tra-
fiken. 

Från medicinsk synpunkt har två problem vuxit sedan
1990-talets början i de industrialiserade länderna – även i Fin-
land och Sverige. Det första är ökningen av antalet äldre i tra-
fiken, det andra är ökningen av alkoholmissbruk i kombina-
tion med legala och illegala droger.

Äldre bilförare
I EU-området uppgår antalet personer över 60 år till 75 mil-
joner. Denna ålderskategori har stigit från 15 procent (1960)
till 20 procent (1993). År 2020 förväntas i Sverige andelen
personer i åldern över 60 år utgöra 26 procent av befolkning-
en, i Finland 28 procent. Parallellt med denna utveckling har
andelen äldre bilförare kontinuerligt stigit. I Finland har anta-
let körkortsinnehavare över 70 år fyrfaldigats på 20 år, och år
2005 förväntas över 100 000 personer över 70 år kvarstå som
körkortsinnehavare. Ökad användning av bil i de högre ål-
dersgrupperna avspeglar bilburenhetens ökade betydelse för
efterkrigsgenerationerna: bilen är det viktigaste färdmedlet
för de äldre. 

Noterbart är att mindre än 5 procent av samtliga trafik-
olyckor orsakas av personer i åldern över 70 år. Korrelerat till
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❙ ❙ Fakta 1

Förteckning över de medicinska specialiteter i
vilka läkare kan ges specialistutbildning vid de
medicinska fakulteterna i Finland

Fem års utbildning (16 specialiteter)
Barnneurologi, cancersjukdomar, foniatri, fysiatri, geriatri, häl-
sovård, idrottsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk
neurofysiologi, medicinsk genetik, patologi, radiologi, rättsmedi-
cin, ögonsjukdomar samt öron-, näs- och halssjukdomar.

Sex års utbildning (33 specialiteter)
Allmän kirurgi, allmän medicin, anestesiologi och intensivvård,
barnkirurgi, barnpsykiatri, barnsjukdomar, endokrinologi, före-
tagshälsovård, gastroenterologi, gastroenterologisk kirurgi,
handkirurgi, hjärt- och toraxkirurgi, hudsjukdomar och allergolo-
gi, infektionssjukdomar, inre medicin, kardiologi, klinisk farma-
kologi och läkemedelsbehandling, klinisk fysiologi och nukleär-
medicin, klinisk hematologi, kvinnosjukdomar och förlossningar,
kärlkirurgi, lungsjukdomar och allergologi, nefrologi, neurokirur-
gi, neurologi, oral och maxillofacial kirurgi, ortopedi och trauma-
tologi, plastikkirurgi, psykiatri, reumatologi, rättspsykiatri, ung-
domspsykiatri samt urologi.



antalet körda kilometrar är emellertid döds- och skaderisken
stor. Åldrande bilförare förolyckas företrädesvis i korsningar
och andra komplicerade trafiksituationer, där perception,
uppmärksamhet, motorisk prestation och interaktion med 
andra trafikanter sätts på prov.

Demens har i olika populationsstudier påvisats hos cirka 6
procent bland personer över 65 år. Förekomsten ökar med sti-
gande ålder och medför dubblerad eller mångfaldigt ökad
olycksfallsrisk [6, 7]. Nedsatt kognitiv förmåga har konstate-
rats hos äldre förare som involverats i bilkollisioner [8]. Ob-
duktionsmaterial visar en ökad förekomst av Alzheimerför-
ändringar i hjärnan hos äldre förare som dödats i bilkollisio-
ner [9]. Diagnostiken av begynnande demens har förbättrats,
men är ännu otillräcklig, och utredning av kognitiv förmåga
och motorisk funktionsduglighet ingår inte som rutinunder-
sökning vid bedömning av körförmågan.

Många länder har infört obligatorisk kontroll av äldre kör-
kortsinnehavare, men få kritiska utvärderingar av dessa på-
bud har gjorts. Obligatoriska undersökningar av äldre perso-
ner vid körkortsförnyelse har inte medfört säkra trafiksäker-
hetsvinster [10]. I Finland krävs läkarundersökning för erhål-
lande av körkort, och i yrkestrafik därtill vart femte år efter 45
års ålder, för andra motorfordonsförare vid 60 års ålder och
när körkortet förnyas vid 70 års ålder. I Sverige är läkarunder-
sökningar inte lika frekventa. I en studie jämfördes finska och
svenska statistikmaterial för att utröna nyttoeffekten av de
återkommande åldersgranskningarna i Finland. Någon skill-

nad kunde inte påvisas [11], och det föreligger förslag om att
minska de obligatoriskt återkommande körkortsundersök-
ningarnas antal. Friska äldre personer har god förmåga att röra
sig i trafiken utan riskökning. Enbart på basen av ålder bör
därför inte äldre personer avhållas från aktiv körning. Sjuka
äldre personer bör däremot undersökas, inte med tanke på att
i första hand gallra dem från trafikströmmen, utan för att kun-
na visa dem möjligheter till fortsatta trygga rutiner i trafiken.
Trafikmedicin är till för att hjälpa patienterna, inte för att
skapa restriktioner. 

De viktigaste risksjukdomarna är senil demens av Alzhei-
mertyp, Parkinsons sjukdom, postkommotionella tillstånd,
ryggmärgsskador och andra neurologiska sjukdomar, syn-
störningar, psykiatriska sjukdomar, sömnstörningar, hjärt-
och kärlsjukdomar, diabetes, muskuloskeletala sjukdomar
samt alkoholism och drogmissbruk. 

Nuvarande rutiner vid läkarundersökning för körkort har
svag prediktiv betydelse vid bedömning av trafiksäkerhetsris-
ker. Vid påvisad sjukdom kan däremot riskerna i trafiken bätt-
re bedömas på basen av sjukdomens svårighetsgrad och med
stöd av aktuell trafikmedicinsk forskning. Kunskapsmängden
ökar och kommer de närmaste åren att leda till bättre under-
sökningsmetoder.  

Alkohol och illegala droger
Alkohol minskar körförmågan även i måttliga doser. Ett väx-
ande problem är alkoholförtäring kombinerad med psykotro-
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Tabell I. Förteckning över de medicinska områden i vilka särskild kompetens auktoriseras av Finlands läkarförbund.

Medicinskt område Särskild kompetens godkänd år Antal auktoriserade

Missbrukarvård (Addiction Medicine) 1993 58
Marinmedicin och CAP (Diving Medicine and Hyperbaric Oxygen Treatment) 1993 10
Försäkringsmedicin (Insurance Medicine) 1994 122
Omsorgsvård (Medical Aspects of Intellectual Disability) 1994 24
Diabetesvård (Treatment of Diabetes) 1994 75
Sjukhushygien (Hospital Hygiene) 1994 11
Barnreumatologi (Child Rheumatology) 1994 13
Hjärtanestesi (Heart Anaesthesia) 1995 64
Psykoterapi (Psychotherapy) 1995 134
Utbildare i psykoterapi (Training of Psychotherapy) 1995 80
Barnanestesiologi (Child Anaesthesia) 1996 28
Barnpsykoterapi (Child Psychotherapy) 1996 21
Utbildare i barnpsykoterapi (Training of Child Psychotherapy) 1996 14
Militärmedicin (Military Medicine) 1996 58
Farmaceutisk medicin (Pharmaceutical Medicine) 1996 43
Internationell hälso- och sjukvård (International Health Care) 1997 55
Trafikmedicin (Traffic Medicine) 1997 24
Smärtterapi (Pain Management) 1998 99
Somnologi (Sleep Medicine) 1998 18
Obstetrisk anestesiologi (Obstetric Anaesthesiology) 1998 23
Lasarettspsykiatri (General Hospital Psychiatry) 1999 43
Neuroanestesiologi (Neuroanaesthesiology) 2000 8
Hematologiska laboratorieundersökningar (Laboratory Haematology) 2000 0
Audiologi (Audiology) 2000 0
Rehabilitering (Rehabilitation) 2001 40
Mammografisk screening (Screening Mammography) 2001 15
Ögonkirurgi (Eye Surgery) 2001 50
Akutmedicin (Emergency Medicine) 2001 32
Reumatologisk ortopedi (Rheuma-Orthopaedics) 2001 0
Andrologi (Andrology) 2001 0
Intensivvård (Intensive Care Medicine) 2001 0



pa droger. I Finland påvisades 1979 användning av dessa pre-
parat i 7 procent av rattonykterhetsfallen; 1993 hade siffran
ökat till 23 procent. Bensodiazepiner var vanligast bägge
åren. Illegala droger påvisades i 4 procent av fallen 1993 [12].
I en samnordisk undersökning från de rättsmedicinska insti-
tutionerna i Danmark, Finland, Island, Sverige och Norge un-
dersöktes 1996 under en vecka blodkoncentrationer av alko-
hol, bensodiazepiner, kannabinoider, amfetamin, kokain,
opiater och ett antal antidepressiva läkemedel hos personer
misstänkta av polisen för rattonykterhet av en eller annan or-
sak. I blod med alkoholkoncentration över tillåten gräns före-
kom dessa ämnen i 19–22 procent av fallen, med lika frekvens
i samtliga nordiska länder [13]. 

Diskussion 
Delfaktorerna i trafiksäkerhetsarbetet – bilen, människan och
trafikmiljön – har fortfarande i forskning och undervisning en
distinkt tredelning. Bilens konstruktion är baserad på tekniskt
kunnande och ingenjörsvetenskap, gränserna för människans
förmåga och oförmåga utreds av den medicinska expertisen,
och trafikmiljön och dess planering tillhör trafikplanerare.
Alla dessa tre yrkeskategorier har sina givna uppgifter. Där-
till kommer behovet av tvärvetenskapligt samarbete mellan
dessa tre kunskapsområden, i vilket den medicinska insatsens
betydelse torde noteras. Utan kollisions- och skademönster-
analyser skulle bilens inre säkerhet inte ha kunnat utvecklas
och förbättras, och utan insikt i människans perceptionsför-
måga och beteendemönster skulle trafikmiljön vara otrygga-
re än i dag.

Trafikmedicinen kan anses vara ställd inför både interna
och externa uppgifter. Internt kräver olika sjukdomars funk-
tionsnedsättande förmåga bättre distinktioner. Aktuell forsk-
ning visar att detta är möjligt men visar också att många av da-
gens rutiner är otillräckliga för att avslöja risker av väsentlig
betydelse. Externt bör läkarkåren därtill kunna prestera utlå-
tanden som är väl avvägda. För alla patienter gäller utlåtande-
na bevarande eller förlusten av social frihet och mobilitet. I
yrkesförarfall gäller det därtill ofta möjligheterna till fortsatt
utkomst.

Undervisningen i trafikmedicin i de nordiska länderna är
oenhetlig. Under skolningsfasen bibringas kunskap i den mån
lokalt intresse och ekonomiska resurser står till buds. Någon
enhetlig fakultetsundervisning verkar inte förekomma; de oli-
ka specialområdena klargör sina egna problem enligt förgott-
finnande. Det är sannolikt att denna tingens ordning – med
små koordinationsansträngningar – ännu är tillräcklig. Då
TMF i Finland gick in för en systematiserad utbildning i tra-
fikmedicin var det för att med samlad och uppdaterad skol-
ning ge intresserade kolleger möjligheter till kompetens i ett
för många kliniker viktigt område. Om därtill samhällets in-
stanser i dessa frågor får en sakkunnig kår torde detta noteras
med tillfredsställelse. 
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SUMMARY

Finland launches special competence
programme in traffic medicine

Pär Slätis, Aulikki Wallin
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Postgraduate specialist training in medicine is organ-
ized in Finland by the country’s five medical faculties.
Training is completed with a written examination,
compulsory since 1962. The recently revised pro-
gramme comprises 49 specialities, 16 of which stipu-
late five years, and 33 six years of training. State aut-
horization is provided after successful completion of
the programme. In addition, the Finnish Medical Asso-
ciation (FMA) has run a complementary training pro-
gramme since 1993, covering selected and often inter-
disciplinary branches of medicine. There are 31 such
FMA-authorized training programmes leading to spe-
cial competence. A training programme for special
competence in traffic medicine was approved in 1997,
aiming to establish a network of traffic medicine ex-
perts throughout the country. The need for doctors
trained in traffic medicine is estimated to be 1:100 000
inhabitants. In addition to the seven members of the
examination board, 17 doctors have received such
special competence. 
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