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Olika aspekter på syn 

• Detaljseende - synskärpa 
• Synfält 
• Färgseende 
• Kontrastseende 
• Bländning 
• Dubbelseende 



Synskärpa: 
 
• Lätt att mäta 
• En person med 

nedsatt synskärpa 
märker det lätt själv 
(svårt att läsa t.ex.) 

• Personer med dålig 
synskärpa slutar ofta 
spontant att köra bil 



Synfält: 
 
• Svårt att mäta 
• En person med 

synfältsskada märker 
det ofta inte själv 

• Personer med 
synfältsskada ofta helt 
oförstående varför 
hen inte får köra bil 

• Synfältsskador 
troligen allvarligare ur 
trafiksynpunkt än 
nedsatt synskärpa 



Stockholm sett genom en kameralins 



Synskärpa Synfält 

Stockholm som ögat ser det 



Varje öga har en blind fläck. Inte ens om man blundar med ena ögat  
upptäcker man den, eftersom hjärnan fyller på med den saknade 
informationen. På likande sätt är det om man har en synfältsdefekt – 
hjärnan försöker så gott det går att ”reparera” defekten och 
synfältsdefekter kan därför vara svåra att upptäcka för den 
drabbade. 



 

De flesta personer med hemianopsi ser 
inte på detta sätt!!! 



 

Så här ser en person med normal syn  





Sjukdomar som kan leda till 
körkortsåterkallelse 

• Hjärna 
– Stroke 
– Hjärnskada 
– Hjärntumör 

• Ögon 
– Glaukom 
– Makuladegeneration (”gula fläcken”) 



Exempel på synfältsskada hos en person med glaukom i  höger öga 



Exempel på synfältsskada hos en person med glaukom i  vänster öga 



Exempel på synfältsskada hos en person med glaukom i  båda ögonen 



Läkares anmälningsskyldighet 

• Av 10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488) framgår 
följande. Om en läkare vid undersökning av en 
körkortshavare finner att körkortshavaren av 
medicinska skäl är olämplig för sådant innehav ska 
läkaren anmäla det till Transportstyrelsen. Innan 
anmälan görs ska läkaren underrätta 
körkortshavaren.  

Anmälan behöver inte göras om det finns anledning 
att anta att körkortshavaren kommer att följa 
läkarens tillsägelse att avstå från att köra 
körkortspliktigt fordon. 
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