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Kontakta oss
Hör gärna av dig om du har frågor och  

funderingar inför ditt besök, telefon 0923-761 81.  
Du hittar oss på Kalix sjukhus, entréplan, hus F.

Trafikmedicinska enheten
Kalix sjukhus, Skolgatan 1, 952 82 Kalix

Trafikmedicinsk utredning Kalix sjukhus



Att köra bil ställer stora krav på vår 
förmåga. Du ska hålla bilen på vägen 
och samtidigt vara uppmärksam på allt 
som händer runt omkring. För att köra 
bil säkert behövs förmågan att vara 
koncentrerad. Du måste också kunna 
reagera snabbt och behålla tålamodet. 
Dessa förmågor kan bli störda vid olika 
sjukdomar eller skador.

Trafikmedicinsk utredning
För att bedöma din lämplighet för att köra bil görs en trafik-
medicinsk utredning. Det tar ofta en hel dag. Dagen inleds 
med ett samtal omkring varför utredningen behöver göras, 
ditt behov av att köra bil och hur din vardag fungerar. Du får 
också information om hur utredningen kommer att gå till. Till-
sammans med en arbetsterapeut och en neuropsykolog får 
du göra olika tester. Ibland kan en läkare behöva gå igenom 
medicinska frågor, men det är inte alltid nödvändigt. 

I vissa fall blir även ett praktiskt körtest aktuellt. Det kan 
alltså bli flera besök hos oss innan utredningen är klar.

Utredningens resultat 
En bedömning av förmågan att köra bil

Med hjälp av det som har kommit fram under utredningens 
samtal och tester görs en bedömning av din lämplighet för 
att köra bil. Även information från din patientjournal ingår i 
bedömningen.

Bedömningen kan visa att du kan fortsätta att köra bil, eller 
att du bör sluta helt med bilkörning. Bedömningen kan också 
visa att du behöver få din bil anpassad för att få köra, eller 
att du behöver rehabilitering.

När allt är klart kommer du att få en sammanfattning av 
utredningen och bedömningen. Vanligtvis får du den  
hemskickad till dig.  

Hur går det?
Återbesök och uppföljning

Det kan vara så att din förmåga att köra bli förändras med  
tiden. Den kan förbättras, men också försämras. Om det 
finns skäl att tro att din förmåga att köra bil kommer att 
förändras kan uppföljande besök bokas in.


