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Inledning
Såväl önskad effekt som biverkningar av ett läkemedel kan öka
olycksrisken och inverka menligt på lämpligheten att framföra
fordon eller att arbeta med riskfyllda verksamheter. Sådan påverkan kan leda till olyckor med personskador eller få döden
som yttersta konsekvens. Det är därför av största vikt att förskrivaren är väl förtrogen med trafikvarningstexterna för de läkemedel som ingår i dennes förskrivningsarsenal. Detta kapitel
ger fördjupad information om vad som i vetenskaplig litteratur
är känt om läkemedlens effekter på trafikfarlighet (alternativt
körförmåga eller kognitiva funktioner som är av vikt för trafiksäkerheten) så att förskrivaren kan vara bättre rustad att ge
information till den enskilde patienten. Utöver själva läkemedelseffekten finns det andra faktorer att ta med i bedömningen
av lämpligheten att köra bil, grundsjukdomen (och eventuella
andra samtidiga sjukdomar) som kan påverka trafiksäkerheten,
faktorer som påverkar läkemedelsmetabolism, alkohol, stress,
dålig sömn etc. Speciellt i äldregruppen förekommer ofta polyfarmaci, vilket gör bedömningen ännu svårare då det finns
ytterst få studier av bilkörning och kognitiva funktioner som
berör kombinationer av läkemedel (undantaget diabetes, smärta samt epilepsi, där kombination av två eller flera preparat är
vanligt). Vid tveksamhet kan det finnas anledning att närmare
testa kognitiva funktioner med hjälp av neuropsykolog. Vid bedömning av "cognitive safety" hos läkemedel är bilkörning en
av de mest studerade uppgifterna. Även om samma läkemedel
påverkar prestationen vid olika uppgifter i olika grad (1) brukar man använda data från bilkörning även vid bedömning av
andra riskfyllda verksamheter.
Kapitlet berör endast legalt förskrivna läkemedel som tas enligt
ordination, det vill säga inte missbruk eller beroende. Vid missbruk eller beroende ska anmälan göras till körkortsmyndigheten i enlighet med körkortslagens bestämmelse om läkares anmälningsskyldighet (Körkortslagen, 10 kap. 2§) (2) med referens till de medicinska kraven för körkortsinnehav TSFS
2013:2 (3). Särskilda bestämmelser finns för luftfart (Luftfartsförordningen) (4) och spårbunden trafik (tidigare Banverkets
författningssamling, sedan 2010 Transportstyrelsen) (5).
Under rubriken "Rekommendationer" tas hänsyn endast till läkemedlets effekter på trafiksäkerhet, kognitiva funktioner eller
aggressivitet/impulsivitet. Hänsyn har inte tagits till andra faktorer som läkemedlets effektivitet, tolerabilitet, övriga biverk-

ningar eller läkemedelskommittéernas rekommendationer, utan det är en fråga för förskrivaren att göra avvägningen vad
gäller trafikfarlighet. En av tankarna bakom kapitlet är att när
den behandlande läkaren väljer mellan två kliniskt sett likvärdiga läkemedel ska informationen vara en hjälp att välja det
bästa ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Då det under senare år skett en breddning eller ändring av indikationerna för preparatgrupperna (exempelvis används antiepileptika som adjuvans vid smärtterapi), redovisas substanserna
under sin grupptillhörighet (ATC-kod) istället för diagnosgrupperat. Preparatgrupperna redovisas i ATC-kodordning. Efter en
allmän översikt av preparatgruppen kommer en sammanfattande bedömning samt rekommendationer vilka inkluderar litteratur för vidare läsning inom aktuell ATC-grupp. Därefter följer
en detaljerad genomgång av litteraturen om de olika preparaten
inom gruppen. I slutet finns en lista med förkortningar och information om olika tester.

Regelverket om läkemedel och bilkörning
Läkarens informationsskyldighet om läkemedels potentiella inverkan på trafiksäkerhet eller lämplighet att utföra precisionseller riskfyllt arbete är reglerat i Läkemedelsverkets författningssamling (6) LVFS 2009:13, 2 kap 15 §; "Vid förskrivning
och utlämnande av läkemedel som kan påverka reaktionsförmågan och därmed förmågan att uppträda som trafikant eller
utföra riskfyllt eller precisionskrävande arbete ska förskrivaren
särskilt upplysa patienten om detta" och innebär således en
ovillkorlig informationsskyldighet för förskrivande läkare. Observera att skrivningen "trafikant" innebär att informationsplikten inte bara gäller förare av körkortspliktiga fordon utan även
mopedister, cyklister, gångtrafikanter samt förare av arbetsmaskiner och dylikt.
Ansvaret för att inte köra om man är så påverkad av läkemedel
att det innebär trafikfara regleras genom lagen om straff för
vissa trafikbrott (Trafikbrottslagen - TBL) (7) 4 § där det framgår att en förare som är så påverkad av "annat medel" (än alkohol) att det kan antas att han eller hon inte kan framföra fordonet på betryggande sätt döms för rattfylleri ("drograttfylleri"). Brottet bedöms vanligtvis som grovt om påverkansgraden
motsvarar den som ses vid en blodalkoholkoncentration (BAC)
av 1,0 ‰ (eller mer) eller om föraren orsakat trafikolycka. Vid
grovt brott är minimistraffet 6 månaders fängelse. Ansvaret vi-
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lar alltså på den enskilde att avgöra hur påverkad man är och
det finns inget generellt förbud mot att köra med trafikfarliga
läkemedel i kroppen, utan det är en bedömningsfråga för föraren i det enskilda fallet. Detta fritar inte på något sätt läkaren
från dennes informationsskyldighet.

påverka synfunktioner (14). En nyligen publicerad review avseende psykotropa läkemedel och ögonpåverkan är värd att ta
del av (15). Även antiinflammatoriska läkemedel kan påverka
synen (13, 16) och naturläkemedlen är inte att förglömma (13).
Protonpumpshämmare anses numera inte påverka synen (17).

Trafikvarningstext i produktinformationen

Motorisk påverkan

Varningstriangeln är avskaffad sedan 2007. Den infördes på
70-talet då det inte fanns bipacksedlar i läkemedelsförpackningarna och var avsedd att ge brukaren en varning om att läkemedlet kunde påverka trafiksäkerheten. Ett av flera skäl att
avskaffa varningstriangeln till förmån för en mera utförlig trafikvarningstext på bipacksedlarna var att allt fler studier visat
att patienter reagerar olika på samma läkemedel (8).

Myopati (och i några studier neuropati eller skada på motorneuron) har rapporterats som biverkan vid statinbehandling
och kan ha betydelse för förmågan att hantera pedalerna vid
bilkörning. Vid tveksamhet bör arbetsterapeut göra en bedömning (18). Nedsättning av motoriken i form av extrapyramidala
symtom är en inte ovanlig biverkan av neuroleptikamedicinering och har självklart betydelse för förmågan att framföra fordon eller att utföra precisionsarbete.

I läkemedlens produktresuméer finns information under punkt
4.7 "Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner".
För en mera översiktlig bild av hur olika länder i EU graderar
olika läkemedels trafikfarlighet hänvisas till ICADTS lista (9),
med förklaringar till graderingen (10), eller EU-projektet
DRUID (11) – alla tillgängliga via internet.

Läkemedels inverkan på vakenhet, sensorik,
motorik och kognition
Trötthet
Trötthet är inte bara en mycket vanligt förekommande biverkan
av läkemedel utan kan även vara en del av sjukdomsbilden, eller som i hypnotikagruppen (se särskilt avsnitt) den önskade
effekten av läkemedlet, med ”hang over” vilket innebär ökad
olycksrisk. Det är självklart att trötthet, oavsett orsak, ska innebära körförbud. En trafikolycka som orsakats av förarens trötthet innebär i princip åtal för vårdslöshet i trafik.

Yrsel
Yrsel i klassisk bemärkelse, med känsla av rotation och tillhörande nystagmus, illamående, och kräkningar av en allvarlighetsgrad som inverkar på körförmåga är en ovanlig läkemedelsbiverkan. När yrsel förekommer som biverkan är det oftast
mer fråga om allmän ostadighet, osäkerhetskänsla etc. och den
har i sig oftast ingen inverkan på körförmågan.

Synpåverkan
Synen är det sinne bland de sensoriska funktionerna som är det
i särklass viktigaste för trafiksäkerheten. Vid vissa glaukombehandlingar eftersträvar man en pupillsammandragning (mios)
som samtidigt innebär klart försämrat seende i mörker, (relevant till exempel vid bilkörning), eller vid dålig (arbetsplats-)
belysning, (relevant vid riskfyllt arbete). Andra läkemedel kan
förorsaka övergående dimsyn (ögonsalvor). Vissa antiarytmika kan leda till blindhet (12, 13) och många antiepileptika kan
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Kognition
Kognitiv påverkan ses inte bara vid läkemedelsbehandling som
påverkar centrala nervsystemet (19, 20, 21) utan kan exempelvis även förekomma vid rubbningar i elektrolytbalansen (22),
till exempel vid diuretikabehandling. Nedsättning av kognitiva funktioner, där bland annat reaktionsförmågan ingår, anses
i dag vara en mycket väsentlig orsak till trafikolyckor, speciellt hos äldre individer med nedsatt hälsa. En olycklig följd av
läkemedelsinverkan på kognitiva funktioner är att uppmätta effekter varar signifikant längre än vad självskattning av påverkan visar (23), vilket också innebär ett trafiksäkerhetsproblem.
Det finns ett flertal olika tester för screening av kognitiva funktioner men det kanske mest spridda testet i Sverige är MMSE ett enkelt test som introducerades 1975 av Folstein och medarbetare. En svensk variant heter MMT (Mini Mental Test). Det
finns även en ny bearbetning Mini Mental State Examination.
Svensk Revidering (MMSE-SR). Utarbetad av: S Palmqvist, B
Terzis, C Strobel, A Wallin. Man når det via www.demenscentrum.se.

Individuell bedömning
Vissa patienter är mer känsliga än andra för sidoeffekter av läkemedel, varför det alltid måste göras en individuell bedömning även om studier inte visar försämring/nedsättning av kognitiva funktioner eller körförmåga. En god tumregel kan vara att uppmana patienten att avstå från bilkörning de närmaste dagarna/veckorna efter insättning eller doshöjning av läkemedel för att eventuella biverkningar ska hinna visa sig och
klinga av. I en europeisk studie av patienter under behandling
med läkemedel med effekt på bilkörningsförmågan fann man
att de i åldersspannet 26–34 år och de som uppgav läkemedelsbiverkningar var mer benägna att minska sin bilkörning. Patienter som körde ofta, oavsett ålder, var mindre benägna att
minska på bilkörningen.
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Metoder för att avgöra läkemedels inverkan på
förmåga till säker bilkörning
Ett praktiskt körtest kan vid första anblicken vara det ideala
testet för att avgöra i vad mån ett läkemedel inverkar på körförmåga/trafiksäkerhet. Ett körtest kan dock bara vara ett stickprov och det är inte alls säkert att det inträffar kritiska situationer där förarens kognitiva förmågor sätts på prov även om själva färdvägen är standardiserad. En viss form av standardiserat
körtest på motorväg har i brist på bättre använts ofta i just läkemedelsstudier och är mer ett mått på hur man hanterar fordonet. Detta används framför allt i Nederländerna, där man sedan
många år använt ett körtest på motorväg (10 mil) där man kontinuerligt mäter fordonets hastighetsvariationer och placering
(lateralposition) på vägbanan. Resultatet jämförs sedan med
vad förare med olika grad av alkoholpåverkan presterar och
man kan exempelvis på så sätt avgöra om en förare vinglar mer
eller mindre än en alkoholpåverkan motsvarande 0,5 ‰ BAC,
den i Europa vanligaste gränsen för rattfylleri. När man därför i studier säger att ingen signifikant påverkan kan påvisas,
är detta oftast i relation till 0,5 ‰, och inte till 0,2 ‰ som är
gränsen för alkoholpåverkan i Sverige. Ibland kan jämförelse
göras mot 0,8 ‰. Slutsatserna i studierna är därför inte direkt
applicerbara på svenska förhållanden mer än i så motto att signifikant påverkan alltid är påverkan med svenska gränser mätt.
Studierna är oftast gjorda lege artis med placebokontrollerad,
dubbelblind, randomiserad cross-over-design. Få studier finns
med äldre (65 år eller äldre) deltagare och de unga försökspersonerna är oftast friska och utan den sjukdom läkemedlet avser
att behandla – undantaget är studier på neuroleptika, migränläkemedel, antiepileptika och diabetesläkemedel. Då körning på
väg i påverkat tillstånd innebär olycksrisk har man exempelvis
i Sverige (25) gjort några studier i en bilsimulator men denna
typ av studier är ovanliga på grund av höga simulatorkostnader. Ett annat förfaringssätt kan vara att med samma studiedesign låta försökspersonerna köra tillsammans med en trafikinspektör (motsvarande) med utfallet godkänd/underkänd.
I studier från framför allt Tyskland och Österrike använder
man sig ofta av ett kognitivt testbatteri, sammanbyggt i en testkonsol (WTS), som även används för att avgöra fortsatt körkortsinnehav. Här har man satt gränsen för olämplighet vid
nedre 16:e percentilen i testresultat från en normalpopulation. I
andra studier använder man sig av ett för ändamålet sammansatt testbatteri av neuropsykologiska tester där resultaten jämförs med kontrollgrupp eller med resultat under viss alkoholpåverkan – vanligtvis 0,5 ‰.
Genom registerstudier med samkörning av förskrivnings- eller
expeditionsregister och olycksregister kan man göra uppskattningar av ett läkemedels trafikfarlighet, vilket bland annat
gjorts i Norge. Nackdelen med denna typ av studier är att man
aldrig kan veta i vilken omfattning patienten verkligen tog sitt
läkemedel och metoden ger snarast en underskattning av riskerna.

Alla metoderna har sina för- och nackdelar, och någon metod
som är överlägsen de övriga finns inte.

Vid osäkerhet om patienten är lämplig som
förare
Vid misstanke om kognitiv påverkan av läkemedel kan en neuropsykologisk testning vara aktuell innan patienten tillåts köra bil. Sådana testningar kan göras vid trafikmedicinska centra/enheter eller motsvarande. En testning tar vanligtvis 3 timmar och omfattar reaktionsförmåga under olika förutsättningar,
uppfattningsförmåga, minne, spatial förmåga, exekutiva funktioner, vägmärkeskunskap, UFOV (useful field of view), samt
beteendeobservationer inklusive bedömning av omdöme och
sjukdomsinsikt. Det är viktigt att patienten tar sina ordinerade
läkemedel inför testningen och testningen avslutas vanligtvis
med blodprovstagning för att verifiera att läkemedlet verkligen
tagits. Att blodprovet tas efter testning medför att utlåtandet
kan relateras till den under testtillfället varande lägsta läkemedelskoncentrationen under en eliminationsfas som pågår under
testningen. Ett testutlåtande kan då utmynna i "NN uppvisar i
testning ingen kognitiv påverkan vid läkemedelskoncentrationen x". Neuropsykologiska tester kan inte upprepas med kortare intervall än 6 månader på grund av inlärningseffekter. Råd
och anvisningar för testning finns i boken "Kognitiva bedömningar i körkortsmedicinsk utredning" utgiven på Psykologiförlaget.

Läkemedel och trafik
Genomgången av olika läkemedelssubstanser grundar sig på
sökningar i framför allt PubMed med sökorden "sökt substans"
AND (cognition OR driving OR accident OR automobile OR
impairment) och fångar på så sätt upp merparten av de vetenskapliga publikationerna. Dock finns det institutionella rapporter som inte är indexerade och som funnits med i artiklars referenslistor men varit svåra att få fram. Trafikvarningstexterna
i produktinformationen kan innehålla kunskap som framkommit i samband med utprovningen av läkemedlet, men som inte
publicerats vetenskapligt varför det starkt rekommenderas att
även ta del av den texten vid förskrivandet.
Många studier är gjorda med i storleksordningen 10–20 deltagande individer, varför man kan ifrågasätta hur pass representativa de är och i vilken mån slumpen lett till signifikanta skillnader. Likaså förekommer det att man gör många olika neuropsykologiska tester i samma försöksomgång, där man inte
kompenserat för "multiple testing". Vi har ändå valt att redovisa sådana studier, eftersom det de facto har konstaterats att
individer har påverkats av läkemedlet på ett sådant sätt att det
kan ha betydelse för trafiksäkerheten. Det är viktigt att bedömning sker på individnivå. Även om ett läkemedel ger signifikant påverkan på gruppnivå kan det finnas enstaka individer
som inte blir påverkade liksom omvänt, individpåverkan finns
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men ingen signifikant påverkan har setts på gruppnivå. Detta
kan exemplifieras med att personer som på grund av kraftig påverkan av ett läkemedel inte kan genomföra ett körtest exkluderas från beräkningar och resultat. Föreliggande genomgång
av litteraturen ger förhoppningsvis ändå ett stöd till förskrivaren samt referenser för att fördjupa kunskapen om preparaten.

Läs vidare
a. Transdermal scopolamine: A review of its effects upon
motion sickness, psychological performance and
physiological functioning (29). (Review 1989).
b. Scopolamine (hyoscine) for preventing and treating
motion sickness (30). (Cochrane Review 2009).

Faktaruta 1. Exempel på tester som används för
att bedöma läkemedels effekter på hjärnans
kognitiva funktioner
Följande lista är långt ifrån fullständig. Samtliga tester nämns i
detta kapitel:
•

Brickenkamps d2-test – ett enkelt test av uppmärksamhet,
koncentration och processhastighet som används mycket i
Europa.

•

CFF (även kallat CFFT – Critical Flicker Frequency Test) –
frekvensen där ett blinkande ljus uppfattas som konstant.

•

CRT (Conditioned Reaction Time) – uppmätt reaktionstid när
man ska bedöma om givet villkor är uppfyllt.

•

MMSE (Mini Mental State Examination – även kallat MMT) – ett
enkelt och mycket använt test för screening av flera kognitiva
funktioner. Finns i flera varianter och har översatts till många
språk inklusive svenska.

•

Sternbergs test – ett sifferminnestest.

•

Track test – med ratt eller joystick följer man en krokig linje på
en dataskärm – avvikelserna (storlek och duration) registreras.

•

WTS (Wiener Test System) – en samling av datoriserade
intelligenstester och kognitiva tester. Används bland annat vid
arbetspsykologiska utredningar.

A04 Antiemetika
Serotoninreceptorantagonister (ondansetron, granisetron och
tropisetron) ger snarast en förbättring av kognitiva funktioner
(26). Ondansetron 1 och 4 mg till friska försökspersoner har
studerats vid körning på väg och befunnits sakna påverkan och
är helt jämförbart med placebo (27). Yrsel och stört seende rapporterades oftare med ondansetron (4,2 %) än med granisetron
(0,6 %) (28).
Sammanfattning
Serotoninreceptorantagonister förefaller inte påverka körförmågan i negativ riktning medan skopolamin uppvisar klara antikolinerga och därmed kognitiva effekter.

Rekommendationer
Serotoninreceptorantagonister har visserligen inte indikationen
åksjuka, men kan vara värt att prova för bilförare som är i behov av åksjukeläkemedel, eftersom de preparat som har indikationen åksjuka är baserade på dimenhydrinat som ger negativ
inverkan på testresultat och körförmåga (se R06A).
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Enskilda preparat
Aprepitant. Aprepitant gavs i engångsdos 125 mg till friska
och jämfördes med placebo. Aprepitant gav nedsatt emotionellt
minne och långsammare ansiktsigenkänning (31).
Skopolamin. Skopolamin transdermalt (72-timmarsplåster) kan
förutom ackommodationsstörningar och trötthet ge nedsättningar i inlärning/minne och uppmärksamhet (29, 32, 33).

A10 Diabetesmedel
Såväl hyperglykemi (34, 35, 36) som hypoglykemi (35, 36, 37)
påverkar kognitiva funktioner, vilka i sin tur är av största betydelse för säkerheten vid bilkörning. Vid hyperglykemi (blodglukos > 15 mmol/l, både typ 1- och typ 2 diabetes) ser man
vid upprepade mätningar över tid ofta förlångsamning av hjärnans processhastighet (34, 35) medan en experimentell studie
med en mätning i ett test vid ett tillfälle på barn med typ
1-diabetes inte visade försämring (38). Inte heller experiment
med clamp (där blodglukoskoncentrationen hålls konstant med
glukosinfusion) med flera neuropsykologiska tester visade någon försämring jämfört med värden vid blodglukosbaseline
= 8,9 mmol/l (39). Experiment med clamp på typ 2-diabetes
med baseline-blodglukos 4,5 mmol/l, gav negativ påverkan på
processhastighet, minne och uppmärksamhet vid blodglukos
16 mmol/l (40). Påverkan vid hyperglykemi är generellt mindre än vid hypoglykemi (36) men några studier avseende blodglukos > 20 mmol/l har inte hittats vid litteratursökningen.
I körning i en enkel bilsimulator vid typ 1-diabetes konstaterades att körförmågan började försämras redan vid 3,6 mmol/
l men att flera förare inte var medvetna om hypoglykemin och
kunde därmed inte heller vidta glukoshöjande åtgärder (41).
Rekommendationen var att inte börja köra med blodglukos
< 4,5 mmol/l och att avbryta körning vid < 4,0 mmol/l (41).
Personer med typ 1-diabetes (n = 37) körde i en mer kvalificerad bilsimulator med olika blodglukosnivåer och jämfördes
med egen körning vid 6 mmol/l. Körförmågan försämrades redan i området 4,0–3,4 mmol/l medan sockerkorrigerande åtgärder vidtogs först vid ≤ 2,8 mmol/l. Författarna rekommenderar
att inte börja körning vid blodglukos < 4–5 mmol/l utan förebyggande behandling (43). Många kör trots hypoglykemi, inte
bara vid typ 1- utan även vid typ 2-diabetes (44).
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Sammanfattning
Med BGAT (Blood Glucose Awareness Training) kan man reducera olycksinblandning och episoder med hypoglykemi (45,
46). En teknologi som kanske kommer är kontinuerlig glukosmätning med sensor, som verkar kunna minska antalet episoder med svår hypoglykomi hos typ 1-diabetiker (47). Viktigt att komma ihåg är att även efter det att man vidtagit åtgärder mot hypoglykemin och återställt blodglukosvärdet så finns
fortfarande en kognitiv nedsättning trots att hypoglykemisymtomen i övrigt försvunnit (48). Vid vissa neuropsykologiska
test (till exempel valreaktionstid) visar sig försämringen först
mer än en timme efter restitution av blodglukosnivån (49).

A10A Insuliner och analoger
Insulinbehandling innebär alltid en potentiell risk för allvarliga
hypoglykemier med successiv påverkan av kognitiva funktioner och övergång till insulinkoma. Med allvarlig hypoglykemi
avses att annan person har behövt ingripa för att häva hypoglykemin. Svår hypoglykemi i studierna avser ofta en fastställd blodsockernivå, ofta 2,8 mmol/l, men andra värden kan
förekomma. Bilkörning (körkortsinnehav) medges därför endast om sjukdomen är välreglerad (TSFS 2013: 2, 6 kap.). I
en svensk studie sågs nära nog en fyrdubbling av trafikolyckor hos typ 1-diabetiker jämfört med befolkningen som helhet
(50). I en studie från 2009 noteras att bruk av insulinpump ökar
risken att bli inblandad i "driving mishaps" med 35 % jämfört
med behandling med insulininjektioner (51). Riskökning för
ny incident/kollision sågs även vid förekomst av tidigare kollisioner, svår hypoglykemi och hypoglykemirelaterad "driving
mishap". Riskökningen vid allvarlig hypoglykemi (som krävt
hjälp av annan för att hävas) (4 x) och hög ålder vid diabetesdiagnos (1,3 x) sågs även av Redelmeier (52), som också noterade ett signifikant samband mellan sänkning av HbA1c och ökad
olycksrisk – 1,3 gånger per 1 % reduktion i HbA1c (52).

Framförallt insulinbehandling ökar risken för allvarlig hypoglykemi. I övrigt redovisas oftast patientrapporterade hypoglykemisymtom och i alla studier fanns inte möjlighet att verifiera hypoglykemin med mätning av blod/plasmaglukos. Vanligtvis var hypoglykemi bekräftad vid blodglukos < 3,3 mmol/l,
ibland < 2,2 mmol/l. Svår hypoglykemi ansågs ibland föreligga vid blodglukos < 2,2 mmol/l, men avvikelser förekommer i
studierna. Ibland avses med svår hypoglykemi att annan person
har behövt hjälpa till för att häva tillståndet.
Metformin verkar ha en låg hypoglykemifrekvens, i storlek
jämförbar med placebo − 4,2 % i en större studie (56) medan
glibenklamid förefaller ha en klart hög hypoglykemifrekvens −
17,5 % i nyss nämnda studie. De övriga tilläggspreparaten förefaller medföra låg hypoglykemirisk, jämförbar med placebo
vid tillägg till metformin, medan tillägg vid insulinbehandling
ökar hypoglykemirisken. Det finns indikationer på att långverkande medel kan ge ökad risk för äldre personer. GLP-1-receptoragonister, framför allt liraglutid ensamt eller i kombination med metformin, förefaller medföra en hypoglykemifrekvens jämförbar med placebo medan frekvensen ökar vid samtidig kombination av metformin och glimepirid (57, 58).
Rekommendationer
Patientens kunskap om hypoglykemisymtom är mycket viktig
för att kunna undvika bilkörning vid hypoglykemi. Egenmätning av glukos inför bilkörning är att rekommendera för alla,
inte bara för yrkesförare (körkort grupp II och III, samt taxi)
där egenmätning av glukos inför och under färd numera är ett
krav. Under tiden som upptitrering av läkemedel pågår eller
vid dosjusteringar uppåt bör patienten ha körförbud till dess att
utvärdering gjorts. Glibenklamid bör undvikas vid nyinsättning
till bilförare eftersom det finns flera preparat som har klart lägre frekvens av hypoglykemier.

A10B Blodglukossänkande medel, exklusive insuliner

Läs vidare

Studier om trafiksäkerhet och perorala antidiabetika saknas i
stort sett. Den enda funna studien berör äldre där kombination
sulfonylurea och metformin gav 1,3 x olycksökning (1,0–1,7)
medan monoterapi inte var relaterad till olycksriskökning (53).
Därför redovisas fortsättningsvis hypoglykemiförekomst eftersom hypoglykemi är relaterat till kognitiv nedsättning och
därmed ökad trafiksäkerhetsrisk. I en metaanalys av oönskade
effekter vid behandling av typ 2-diabetes sågs signifikant högre
risk (5,3 x) för hypoglykemi vid samtidig behandling med metformin och sulfonylurea (54). Vid jämförelse över tid mellan
fyra olika tilläggspreparat sågs en utjämning av risken efter
15 månaders behandling, där repaglinid initialt hade dubbla
risken jämfört med rosiglitazon, pioglitazon och nateglinid
(55).

a. Diabetes and Driving Safety: Science, Ethics, Legality
and Practice. (59). (Review 2013).
b. Hypoglycaemia and cognitive function (37). (Review
2005).
c. Risk of hypoglycaemia with oral antidiabetic agents in
patients with type 2 diabetes (60). (Review 2003).
d. Meglitinide analogues for type 2 diabetes mellitus (61).
(Cochrane review 2007).
e. A review of efficacy and safety data regarding the use of
liraglutide, a once-daily human glucagon-like peptide 1
analogue, in the treatment of type 2 diabetes mellitus
(62). (Review 2009).
f. The safety and tolerability of GLP-1 receptor agonists in
the treatment of type 2-diabetes (63). (Review 2010).
g. The safety and efficacy of liraglutide with or without oral
antidiabetic drug therapy in type 2 diabetes: an overview
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of the LEAD 1-5 studies (64). (LEAD-översikt 2009).
h. Selecting GLP-1 agonists in the management of type 2
diabetes: differential pharmacology and therapeutic
benefits of liraglutide and exenatide (65). (Review 2010).
Enskilda preparat - A10A
Exenatid. Exenatid injicerat i suicidsyfte i tio gånger ordinerad
dos gav ingen hypoglykemi (66) medan studier av exenatid
i kombination med metformin, insulin och/eller sulfonylurea
(SU) gav hypoglykemier hos mellan 5 och 36 %, beroende på
dos (5–10 mikrog) och observationstid (67, 68). I en annan studie över 30 veckor sågs hypoglykemi hos cirka 5 % av de patienter som fått 10 mikrog eller 5 mikrog men även hos de patienter som fått placebo (69), det vill säga ingen signifikant
skillnad sågs mot placebo. I en tredje studie med exenatid som
tillägg till metformin eller sulfonylurea i 9–12 månader rapporterade 3,3 % hypoglykemiska symtom (70). I en nyligen publicerad studie gavs exenatid (långsamfrisatt) 2 mg en gång per
vecka och jämfördes med dagligt tillägg av sitagliptin 100 mg
och pioglitazon 45 mg till basal terapi med metformin. Frekvensen av mild hypoglykemi var 1–3 % i alla grupperna (71).
Inte i någon av de redovisade studierna sågs svår hypoglykemi.
Svår hypoglykemi sågs däremot hos 1,2 % vid 10 mikrog x 2
vid kombination med SU-preparat (72).
Liraglutid. I en fas II-studie (10 mikrog/kg kroppsvikt som engångsdos respektive x 1 i 12 veckor, typ 2-diabetes) noterades
att inga hypoglykemier förekom (73). I en annan studie med
samma förutsättningar noterades ett fall av hypoglykemi bland
135 deltagare med doseringar mellan 0,045 och 0,75 mg/dag
(74). Liraglutid 0,65–1,25–1,9 mg subkutant jämfördes med
placebo i 14 veckor och inga hypoglykemier rapporterades under perioden (75).
Liraglutid 1,2 respektive 1,8 mg x 1 jämfördes mot glimeperid
8 mg avseende tolerabilitet och biverkningar i LEAD-3-studien
(LEAD: Liraglutide Effect and Action in Diabetes). Hypoglykemier förekom 6,5 gång oftare i glimeperidgruppen (76).
I studien av Nauck (26 veckor; 0,6, 1,2, 1,8 mg liraglutid/dag
och placebo, båda i kombination med metformin) noteras samma incidens av hypoglykemi (< 3,1 mmol/l) som för placebo
(77). "Major hypoglycemic event" (där annan person behövt
hjälpa till att häva hypoglykemin, det vill säga allvarlig hypoglykemi i trafikmedicinskt hänseende) inträffade i LEAD-studie 1 och 5. Liraglutid 1,8 mg/dag i kombination med glimepirid orsakade en svår hypoglykemi (78).
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I LEAD-5-studien kompletterades behandling med metformin
och glimepirid för typ 2-diabetes med liraglutid, insulin eller
placebo. Här rapporterades 2,2 % svåra hypoglykemier och
27 % mild hypoglykemi vid kombinationsbehandling med liraglutid och glimepirid (4 mg x 1) samt metformin
(1 mg x 2)(79). Vid kombinationsbehandling med placebo, glimepirid (4 mg x 1) och metformin (1 mg x 2) uppvisade 17 %
hypoglykemier.
I LEAD-6-studien som publicerades 2009, behandlades cirka
230 typ 2-diabetespatienter med metformin eller SU med
1,8 mg/dag liraglutid och jämfördes med exenatid 10 µg x 2
under 26 veckor. Hypoglykemi (blodglukos < 3,1 mmol/l) förekom i en frekvens av 1,9/patientår mot 2,6 för exenatidgruppen (p = 0,013). För de som behandlades med metformin var
andelen med hypoglykemi 6 % för liraglutid mot 11 % för exenatid (72). Två allvarliga hypoglykemier förekom bland patienter som behandlades med exenatid och SU samtidigt.
Att behandling med liraglutid leder till färre antal hypoglykemier än kombinationer med andra medel framgår även i Hermansens studie (80). Den enda studien med avvikande resultat jämför liraglutid 1,8 mg med placebo som tillägg till metformin och rosiglitazon. Där finner man en visserligen låg hypoglykemifrekvens, men som ändå är signifikant högre än för
placebo (81).
Enskilda preparat - A10B
Akarbos. Akarbos som monoterapi (300 mg/dag) i 24 veckor
gav huvudsakligen gastrointestinala biverkningar, men inga
hypoglykema episoder rapporterades (82). Likaså rapporterades huvudsakligen intestinala biverkningar i en "postmarketing
surveillance study" som omfattade 27 800 diabetiker, behandlade i 12 veckor. Hypoglykemi rapporterades för 0,03 % av
deltagarna med akarbos i monoterapi, 0,03 % i kombination
med sulfonylurea, 0,2 % i kombination med metformin och
0,3 % i kombination med insulin (83). I en cross-over-studie
med repaglinid som tillägg till metformin eller sulfonylurea
sågs ingen hypoglykemi under 12 veckor med akarbos upp till
100 mg x 3 (84).
Glibenklamid. Glibenklamid studerades för jämförelse mellan
dosering en eller två gånger dagligen varvid 20 % med enkeldos vs 30 % med dosering två gånger dagligen hade "minor hypoglycemic episodes" (avhjälptes av personerna själva). Inga
svåra hypoglykemier (< 2,8 mmol/l) noterades för de 60 deltagarna under 10 månaders studie (85). En 24-veckor lång studie med glibenklamid i kombination med metformin rapporterade att 38 % haft hypoglykemi (blodglukos ≤ 2,8 mmol/l)
jämfört med 1 % vid kombinationen rosiglitazon och metformin och 4 % i glibenklamidgruppen avbröt studien på grund av
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hypoglykemier (86). Svår (allvarlig) hypoglykemi är relaterad
till glibenklamid (87), till exempel i en tysk studie med förekomsten 5,6/1 000 personår vid behandling med glibenklamid,
jämfört med glimepirid där frekvensen var 0,86/1 000 personår
(88).
Glipizid. När glipizid (respektive sitagliptin) i en tvåårsstudie
(N = cirka 580/grupp) lades till befintlig metforminbehandling
(≥ 1 500 mg/dag) rapporterade 34 % i glipizidgruppen att de
drabbats av hypoglykemi vid sammanlagt 805 tillfällen. Av
de 726 tillfällen där blodglukosnivåerna redovisats var 76 %
under 3,9 mmol/l, 44 % under 3,3 mmol/l och 8 % under
2,8 mmol/l. Av episoderna inträffade 83 % under första studieåret. Arton individer behövde hjälp av en annan person för att
häva hypoglykemin och nio av dessa med hypoglykemi hade
en påtaglig medvetandesänkning (89). Andra studier har rapporterat hypoglykemiförekomst hos 32 % respektive 17 % av
de behandlade patienterna (90, 91).
Glimepirid. Glimepirid (1–8 mg x 1) jämfördes i ett pediatriskt
material med metformin (500–1 000 mg x 2) under 24 veckor.
Hypoglykemi (< 2,8 mmol/l) noterades hos 4,9 % i glimeperidgruppen mot 4,2 % i metformingruppen (ingen signifikant
skillnad). Ett fall av svår hypoglykemi noterades i vardera
gruppen (92). I en jämförande studie (12 veckor, typ 2-diabetes) rapporterade 4 av 26 hypoglykemi (< 2,8 mmol/l) och ytterligare 5 hade symtom (74). I studie av Nauck (4 mg x 1 i
kombination med metformin, 24 veckor) noteras hypoglykemi
(< 3,1 mmol/l) hos 17 % av deltagarna (77).
Metformin. Metformin givet i doser om 500–2 000 mg/dag gav
mild hypoglykemi hos 3,3 % av 447 individer och ingen måttlig eller svår hypoglykemi inträffade (93). I en studie (N =
143 + 146 kontroller) under 24 veckor tog 78 % maxdos
2 550 mg metformin/dag medan resterande tog minst 1 700
mg/dag. Symptom på hypoglykemi var samma som i placebogruppen (< 2 %) och ingen uppvisade laboratorievärden
motsvarande hypoglykemi (94). Även i en relativt ny studie
(N = 140) sågs rapportering av hypoglykemisymptom i cirka
1 % (95). I en review avseende metformin till typ 2-diabetes
från 1995 sägs att metformin inte orsakar hypoglykemi (96).
Nateglinid.
Nateglinid
som
monoterapi
i
doser
30-60-120- 180 mg x 3 jämfördes med placebo och man fann
hypoglykemi (2,7–3,3 mmol/l) i tre fall (1,3 %) i gruppen som
fick 120 mg nateglinid (97). Nateglinid ensamt, metformin,
placebo och kombination nateglinid och metformin jämfördes
under 4 veckor. Hypoglykemi (≤ 3,3 mmol/l) noterades hos
< 1 % i metformingruppen, 1,7 % i nateglinidgruppen och
3,7 % i den kombinerade gruppen (98). I jämförbara gruppstorlekar (N cirka 155) resulterade tillägg av 60 mg nateglinid x 3
till 1 000 mg metformin x 2 i en fördubbling av hypoglykemiepisoderna (3,9 % till 8,4 %) och ytterligare fördubbling vid

120 mg i tillägg (15,6 %) (99). En studie av Ristic och medarbetare är svårvärderad, eftersom återkommande och svåra hypoglykemier exkluderades (100). I Salorantas och medarbetares studie jämfördes 30 mg, 60 mg och 120 mg med placebo.
Symtomatisk hypoglykemi noterades hos 5 % av placebogruppen, medan 12 %, 11 % och 23 % drabbades i respektive behandlingsgrupp. Verifiering visade att majoriteten av de symtomatiska fallen hade ett blodglukosvärde > 3,3 mmol/l (101).
Bekräftad hypoglykemi (≤ 3,3 mmol/l) sågs genomgående hos
cirka 1/4 av de symtomatiska fallen (inklusive placebogruppen) och svår hypoglykemi "var en raritet", men siffran nämns
inte.
Repaglinid. Repaglinid ger färre (2,8 %) hypoglykemier
(< 4,5 mmol/l) än glibenklamid (7,9 %) i en studie under Ramadan (6 veckor) (102). Repaglinid i jämförelse med placebo
har rapporterats ge hypoglykemi hos 17 % jämfört med 3 %
(tre individer hade "major hypoglycemic events") (102) och
i en annan studie var motsvarande resultat 36 % respektive
6 % (lindrig till moderat hypoglykemi, en svår hypoglykemi
med < 2,5 mmol/l) (104). Patientrapporterade hypoglykemisymptom (ej verifierade) hos typ 2-diabetiker låg på nivå motsvarande placebo i en liten jämförande studie (N = 13 + 12),
(105) men i en större studie med 361 patienter randomiserade
till placebo, 1 mg respektive 4 mg repaglinid, rapporterades 11,
27 respektive 35 % med någon hypoglykemisk episod under 24
veckors studie. En procent i varje grupp hade erfarit blodglukos < 2,5 mmol/l (106).
Rosiglitazon. Rosiglitazon i kombination med metformin resulterade i 1 % med rapporterad hypoglykemi (86) medan ingen "signifikant hypoglykemi" observerades i en studie av Gomez-Perez (107). I en studie av Fonseca sågs milda till moderata hypoglykemisymptom hos 2,5 % vid dosering 4 mg x 1 och
4,4 % vid 8 mg x 1 som tillägg till metformin (108).
Pioglitazon. I en jämförande studie (N = 4 x 320) med pioglitazon som tillägg till metformin sågs hypoglykemisymptom hos
2,2 %, som tillägg till sulfonylurea 11,3 % och som tillägg till
metformin 15,6 % (108). Pioglitazon som monoterapi (40 veckor) med 15–45 mg/dag gav hypoglykemi hos 4,5 % jämfört
med glibenklamid 24,3 % (110). Som 30 mg tillägg till metformin givet till cirka 300 individer sågs ingen hypoglykemi av
rosiglitazon (111).
Sitagliptin (se även glipizid ovan). Vid dosering 100 mg x 1 i
24 veckor till 467 typ 2-diabetiker noterades hypoglykemi hos
1,7 %, varav två individer med svår hypoglykemi (en med missad måltid) (93). I en review konstaterades att sitagliptin hade en hypoglykemifrekvens jämförbar med placebo (cirka 1 %)
(112). I en studie med ihopslagna data från 12 dubbelblindstu-

Läkemedelsverket
Läkemedelsboken

7

8 Trafik, riskfyllt arbete och läkemedel
dier (6 139 individer) noteras en incidens av 4,9 hypoglykemier per 100 personår med sitagliptin medan siffran för övriga
behandlingar var 11,7. Man anger att frekvensen vid monoterapi är jämförbar med placebo och högst vid samtidig insulinbehandling (113).

G04 Urologiska medel
Sammanfattning
Instabil urinblåsa behandlas med antikolinerga läkemedel, där
risken för kognitiv påverkan framför allt hos äldre är påtaglig.
Några studier av hur de antikolinerga effekterna hos dessa läkemedel påverkar bilkörning finns inte.

Rekommendationer
Darifenacin förefaller i studierna inte ge någon påverkan på
kognitiva funktioner trots god förväntad läkemedelseffekt.

Läs mer
a. Preserving cognitive function for patients with
overactive bladder: evidence for a differential effect with
darifenacin (114). (Review 2008).
b. I en tämligen färsk översiktsartikel hävdas att
oxybutynin kan försämra kognitionen hos äldre. I
åldersgruppen anses däremot darifenacin, trospium,
solifenacin och tolterodin ha liten risk för CNSbieffekter. Även med de sistnämnda manas till
försiktighet vid demens (115).

Enskilda preparat
Darifenacin. Darifenacin 15 mg x 1 långsamfrisatt påverkar
inte kognitiva funktioner utan är jämförbart med placebo (116).
När 7,5 mg respektive 15 mg x 1 gavs i en vecka till medelålders friska sågs ingen påverkan på kognitiva funktioner utan
biverkningsmönstret var jämförbart med placebo (117). Någon
påverkan sågs inte heller i Liptons studie av äldre (118).
Oxybutynin. Oxybutynin som engångsdos (5 och 10 mg) har
visat sig ge försämrade kognitiva testresultat i sju av 15 neuropsykologiska test (119). Långsamfrisatt oxybutynin (20 mg)
påverkar kognition, speciellt minne, hos äldre vid jämförelse
med placebo och darifenacin (15 mg) (116). Försökspersonerna i studien var inte medvetna om minnespåverkan av oxybutyninet.
Tolterodin. Utöver ett par fallbeskrivningar med minnespåverkan (120) och konfusion (121) saknas studier av tolterodin på
äldre.
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M01A NSAID
Sammanfattning
Generellt sett verkar NSAID-preparaten i engångsdos inte påverka körförmåga eller kognitiva funktioner, medan såväl förbättrade som försämrade testresultat kan anas vid längre tids
behandling. Det är väl känt att NSAID kan ha effekter på centrala nervsystemet vid överdosering (122). Preparatens trafikvarningstexter anger att för enstaka patienter kan allvarligare
störningar inträffa (reaktionsförmåga, synrubbningar, dåsighet
med mera), detta verkar ofta vara uppgifter från biverkningsrapporter.

Rekommendationer
De vetenskapliga studierna ger ingen klar vägledning i valet
mellan olika NSAID. Läs vidare om de olika substanserna nedan.

Enskilda preparat
Diklofenak. Diklofenak givet 50 mg intramuskulärt visade inga
skillnader mot placebo i psykomotoriska test vid upprepade
mätningar mellan 1 och 8 timmar efter injektion (123).
Ibuprofen. Ibuprofen 200 mg x 4 i fem dagar jämfört med placebo till friska män med inducerad muskelskada ger ingen försämring i psykologtestresultaten (124). Goodwin rapporterar
om fyra äldre patienter i ett kliniskt material som fick ibuprofen 1,6–3,2 g/dag och som fick en kognitiv påverkan, vilken
normaliserades inom 2 veckor efter utsättning (125).
Indometacin. Indometacin 100 mg två timmar före körning i
avancerad bilsimulator gav ingen påverkan på körförmåga eller
reaktionshastighet (126). Indometacin 50 mg x 1 jämfördes
bland annat mot placebo i track-test (se faktaruta om tester)och
neuropsykologiska test. Två timmar efter intagen dos på dag
tre sågs en tendens till sänkning av CFF (critical flicker frequency) medan uppmärksamhet, reaktionsförmåga och koordination var opåverkade (127). En individ kunde dock inte genomföra vissa testuppgifter på grund av yrsel och illamående.
Indometacin 25 mg x 3 jämfördes med placebo före, fem timmar efter första dos och sedan efter sju dagars medicinering.
Neuropsykologiska testresultat visade förbättrade reaktionstider både efter första dos och efter en vecka. Verbalt minne förbättrades efter en vecka i den yngre delen av gruppen (55–65
år), medan inga skillnader sågs i uppmärksamhets- eller andra
tester (128).
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Sammanfattning
Naproxen. Naproxen 500 mg två timmar före körning i avancerad bilsimulator gav ingen påverkan på körförmåga eller reaktionshastighet (126). Tre veckor med 750 mg/dag gav vissa
försämringar i neuropsykologiska test, dock inte signifikanta
(129). Att försämringar sågs hos några individer är anmärkningsvärt eftersom omtestning med samma testbatteri efter 3
veckor ska ge förbättringar på grund av inlärningseffekter
(130, 131).

M03 Muskelavslappnande medel
Enskilda preparat
Baklofen: Inga för bilkörning relevanta studier har kunnat
identifieras.
Orfenadrin: Inga för bilkörning relevanta studier har kunnat
identifieras.

N01 Anestetika
Trafikolyckor finns rapporterade för patienter som kör hem
efter anestesi, med fällande domar och ersättningsskyldighet
(USA) för anestesiologen respektive operatören (132). Även
om körförbud meddelas, så förekommer det inte sällan att patienten ändå kör. I en intervjustudie var andelen som körde trots
24 timmars körförbud 5 % efter generell anestesi och 2,4 % efter regional anestesi eller intravenös sedering (133). I en studie
sågs att 73 % av bilägarna körde inom 24 timmar trots rekommendation att inte köra. Av de 9 % som körde hem efter operationen angav 1/3 att de var trötta, 4/9 hade huvudvärk, 1/3 hade
yrsel, några hade illamående och kräkningar (134).
Wu och medarbetare såg vid en review att risken för postoperativ nedsättning i kognitiva funktioner inte skiljde sig åt mellan generell anestesi och regional anestesi (135). Genomgången visade också att speciellt äldre var känsliga för postoperativ
kognitiv dysfunktion, som kunde finnas kvar en vecka postoperativt hos 26 % av patienterna – i vissa fall upp till månader. I
en relativt ny studie undersöktes 20 friska matchade kontroller
mot 20 patienter (medelålder 36 respektive 44 år) som skulle
genomgå artroskopi. Uppmärksamhetsbrister, mikrosömn och
förlängda reaktionstider noterades i patientgruppen två timmar
postoperativt men ingen skillnad sågs vid 24 timmar jämfört
med baseline före ingreppet (136). Tolv frivilliga unga testades
i en pilotstudie med generell anestesi (propofol, desfluran och
fentanyl, 2,3,4 och 24 timmar efter anestesislut) samt med alkohol (0,8 ‰) och utan droger (med motsvarande intervall)
avseende simulatorkörning och psykometriska tester. Man såg
ingen kvarstående effekt av anestesin efter två timmar medan
alkoholen gav en generell försämring vid alla tidpunkterna
(137).

Normal rutin efter generell anestesi har i Sverige och andra länder varit att ge körförbud de närmaste 24 timmarna efter avslutad anestesi (138, 140) (samt muntliga uppgifter). En sammanställning återfinns i Tabell 2 i Ips och medarbetares artikel
(140). För moderna kortverkande medel förefaller det som att
man inte ser påverkan efter sex timmar men tillägg av sederande läkemedel förlänger definitivt påverkanstiden. Många kör
trots givna rekommendationer om att inte köra; en del kör hem
direkt efter ingreppet. De senaste åren har det emellertid diskuterats om 24 timmars köruppehåll efter anestesislut är tillräckligt, särskilt för isofluran (141). I produktresumén för isofluran
påpekas numera att "Förändringar i uppträdande och intellektuella funktioner kan kvarstå i upp till sex dagar efter administration. Detta måste tas i beaktande när patienten återupptar normala dagliga aktiviteter såsom bilkörning eller användning av
maskiner".

Rekommendationer
Generellt kan sägas att man inte ska köra bil den närmaste tiden
efter att ha fått anestesimedel. Speciellt viktigt är körförbudet
om sederande läkemedel (som midazolam) getts ensamt eller
som komplettering till anestesin. Ett dygn (24 timmar) har uppfattats som en rimlig tid för att återhämta sig efter ingreppet
och för de givna läkemedlen att försvinna ur kroppen. För somliga medel kan nämnda köruppehåll komma att förlängas. För
propofol gäller att nedsättning i allmänhet inte kan påvisas efter tolvtimmar (se produktresumé). Om endast lustgas, där det
inte finns hållpunkter för negativ körpåverkan, ges kan man vara mera liberal. Var tydlig gentemot patienten och förklara att
hjärnans kapacitet är/kan vara påverkad trots att man känner
sig helt i form.

Enskilda preparat
Droperidol. Droperidol 2,5 mg intramuskulärt gav försämrad
körförmåga i simulator 30 minuter efter injektion (142).
Fem milligram intravenöst gav påverkan på kognitiva funktioner i minst tio timmar efter injektion (143). Andra hävdar
kvarstående effekter > 24 timmar (144, 144) eller > 48 timmar
(146).
Ketamin. Ketamin är mest känt som ett anestetikum men har
uppmärksammats som missbruksdrog och förekommer därför
bland detekterade droger vid påverkad bilkörning och trafikolyckor (147, 148, 149). Vid screening av skadade bilförare noterades i en studie av Wong och medarbetare (149) att var tionde skadad var drogpåverkad och den mest detekterade drogen var ketamin i 45 %. Nu finns även extemporeberedningar
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i tablettform för terapiresistenta smärttillstånd varför substansen kommenteras i denna sammanställning. Ketamin används i
studier som modellsubstans för schizofreni vilket ger en indikation om att bilkörning kanske inte är så lämpligt. Det finns
dock inga studier på hur ketamin påverkar körförmågan.
Lustgas. Lustgas 30 % kan påverka psykomotoriken 10–20 minuter efter avslutad administrering (150). Man gav lustgas till
patienter i samband med sigmoideoskopi och jämförde med
matchade kontroller (n = 40 + 40) samt genomförde testning
av komplex motorisk förmåga, varvid man inte fann någon negativ påverkan av kognitionen utan snarast förbättring, mätt
cirka 10 minuter efter avslutad administration av gasen (151).
I en opublicerad studie från TrMC (Trafikmedicinskt Centrum,
Karolinska-Huddinge) såg man inte heller någon påverkan av
resultat i ett simultankapacitets- och reaktionstidstest cirka
30 minuter efter anestesin vid artroskopi.

ett bättre sätt att avgöra körförmågan hos individen(161). I de
få studier som finns där analgetika relateras till förekomst av
trafikolyckor framskymtar kodein som riskmedicinering. Trafikolyckor med personskada studerades av Engeland (162) som
fann en riskökning på 2,0 [1,7–2,4] med opiater på recept, och
där äldre (55–69 år) hade lägre risk än yngre (18–54 år).

Sammanfattning
En klinisk tumregel är att man inte ser en negativ inverkan av
analgetikamedicinering vid långtidsbehandling men däremot
vid engångsdoser, insättande av läkemedel och dosjusteringar. Tumregeln kan emellertid komma att stramas upp; American College of Occupational and Environmental Medicine har i
uppdaterade riktlinjer intagit en restriktiv hållning till akut och
kronisk opioidanvändning vid riskfyllt arbete (163).

Rekommendation
Propofol. Vid test av propofol vid serumnivåerna 0,2, 0,4 och
0,8 mikrog/l ses påverkan på kognitiva funktioner vid alla tre
nivåerna (152). Propofol gav en halvtimme efter administrering kvarstående kognitiva effekter motsvarande inverkan av
BAC (blodalkoholkoncentration) 1,1 ‰ (23). I tester och simulerad körning efter 2 timmar presterar patienter som fått
propofol jämförbart (eller bättre) än vid baseline, medan patienter som fått midazolam och petidin vid endoskopin fortfarande efter två timmar presterar signifikant sämre än vid baseline (153). I en senare studie gavs propofol alternativt midazolam eller placebo inför gastroskopi. Körförmågan testades
i bilsimulator före och efter undersökningen. I propofolgruppen hade 97,5 % återhämtat sig efter 30 minuter och alla hade
gjort det efter 60 minuter, medan midazolamgruppen fortfarande hade signifikant sämre värden efter två timmar jämfört med
vid baseline (154). Effekterna av intravenös injektion (2,4 mg/
kg kroppsvikt) inför kolo- eller gastroskopi undersöktes före,
strax efter och vid en samt två timmar, varvid 4 % uppvisade lätt kognitiv nedsättning efter två timmar. Omedelbart efter
narkosen sågs påtaglig nedsättning i kognitiva funktioner motsvarande måttligt demenstillstånd. Författaren rekommenderar
bilkörning tidigast efter sex timmar (156).
Tiopental. Korttila studerade tiopental och konstaterade att försämrad körförmåga i simulator kvarstod i sex timmar och försämrad reaktionsförmåga i åtta timmar efter anestesin. Han föreslår 24 timmars körförbud vid tiopentalanestesi (156).

N02 Analgetika
Smärta i sig har i flera studier visat sig påverka reaktionshastighet och andra kognitiva funktioner (157, 158, 159, 160) varför det är viktigt att behandla smärtan adekvat. Att opioider av
olika slag inverkar negativt på kognitiva funktioner och körförmåga har visats i flera studier och fått somliga sakkunniga, inte
minst i USA, att avråda från bilkörning. Att göra en kognitiv
bedömning under pågående opioidbruk ter sig emellertid som
Läkemedelsverket
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Stabil underhållsdosering av starka långsamt frisättande (depåberedningar) analgetika utgör inte hinder för bilkörning, men
individuell bedömning måste ske med tanke på biverkningar,
övrig medicinering och grundsjukdom. I litteraturen föreslås
minst en veckas stabil dosering och minst ett dygns körförbud
vid extradoser. En allmän rekommendation efter engångsbehandling vid operativa ingrepp om ett dygns bilkörningskarens
bör vara rimligt.

Läs vidare
a. Chronic pain and neuropsychological functioning. (161).
b. A review of the effects of opioids on psychomotor and
cognitive functioning in humans. (164) (Review 1995.)
c. Effects of intermediate- and long-term use of opioids on
cognition in patients with chronic pain. (165).

Enskilda preparat
Acetylsalicylsyra. Resultatet av kognitiva tester jämfördes för
personer som tog (N = 1 130) respektive inte tog (N = 3 251)
acetylsalicylsyra under senaste två veckorna och ingen skillnad
noterades (166). Acetylsalicylsyra jämfördes med placebo efter
fyra års medicinering och ingen skillnad i kognitiva test sågs
(167).
Buprenorfin. På samma sätt som Sabatowski (168) har Dagtekin visat (169) att inte heller stabil långtidsbehandling med
buprenorfinplåster påverkade kognitiva funktioner, jämfört
med kontroller. Däremot sågs efter engångsdos intramuskulärt
en påverkan på kognitiva funktioner med maximal effekt efter
fyra timmar och kvarstående effekt efter åtta timmar (121).
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Fentanyl. Fentanyl (0,2 mikrog/kg kroppsvikt) har effekter på
kognitiva funktioner som är jämförbara med lågdos alkohol
(BAC = 0,3 ‰) 15 minuter efter administration och gav en försämring i fyra av åtta testparametrar jämfört med endast försämring av visuell reaktionstid för alkohol (170). Mätt 1,5 timme efter intravenös administration sågs ingen skillnad jämfört
med placebo (23). När 100 mikrog gavs intravenöst sågs sämre resultat i tester än för diazepam och detta kvarstod efter 2
timmar. Vid studie av de kognitiva effekterna av långtidsbehandling med fentanylplåster visades att av 21 smärtpatienter
hade ingen kognitiv påverkan motsvarande 0,5 ‰ BAC, utan
fentanylgruppen var helt jämförbar med kontrollgruppen (friska) (168). Någon försämring sågs inte heller för fentanyl 44
mikrog/h förutom hos några äldre (171). Med stabil dos om
25–400 mikrog/h (> 12 dagar) var resultaten jämförbara med
kontrollgruppen och påverkan < 0,5 ‰ BAC (168). Med fentanylplåster som tillägg till oxikodon sågs efter en månad snarast
förbättringar i simulerad körning (172).
Kodein. Det finns toleransutveckling för opiater och de angivna dosintervallen är inte så relevanta för bedömning av risken
hos den enskilde patienten. Bachs och medarbetare (173) visade 2009 att riskökningen för trafikolycka, om föraren fått kodein förskrivet och hämtat ut läkemedlet < 1 vecka innan trafikolyckan, var 1,9 [1,2–2,2] gånger, medan risken för tramadol
inte var signifikant (1,5 [1,0–1,6]). I kodeingruppen förekom
blandmedicinering med bland annat andra opiater, bensodiazepiner och sömnmedel, som när de uteslöts ledde till en riskökning på 1,3 [1,0–1,6] som inte var signifikant. I högdosgruppen
med kodein (som fick > 60 dygnsdoser förskrivet) blev riskökningen 2,9 [2,3–3,6]. Dynamisk synskärpa påverkades negativt
vid 90 mg jämfört med placebo, visuomotorisk koordination
vid 60 mg medan ingen påverkan sågs på reaktionstider (174).
Vid test i körsimulator visade det sig att 60 mg inte påverkade körförmågan (175) och i en senare studie visade patienter
som tog 127–270 mg/dag samma körförmåga som patienter utan kodein, en respektive fem timmar efter senaste dos (176).
Metadon. Metadon givet i smärtstillande syfte gav efter upptitrering och steady state en förbättring snarare än försämring i
uppmärksamhet och psykomotorik (177).
Morfin. Långtidsbehandling med morfinpreparat (långsam frisättning) undersöktes med kognitiva tester under ett år med doserna 40–140 mg/dygn vid tolvmånadersuppföljningen. Resultaten låg hela tiden inom normalvärdesgränser för de olika testerna och man såg inte heller något samband mellan dos och
testresultat (178). Två veckors stabil dosering med långsamt
frisatt morfin (60–1 100 mg/24 timmar) medförde ingen försämring i kognitiva test, utom i ett fåtal fall där samtidigt intag
av neuroleptika (haloperidol) mot illamående angavs som trolig orsak till nedsättningen (179).

Oxikodon. Patienter som behandlades med oxikodon (35
mikrog/24 timmar) uppvisade efter 90 dagars behandling ingen
försämring eller förbättring av kognition på gruppnivå och i de
enskilda fall där försämring sågs gällde det huvudsakligen äldre (171). Personer med stabil dosering de senaste 12 dagarna
och med > 4 veckors behandling (långsamt frisatt oxikodon)
presterar som friska kontroller, ingen presterar sämre än motsvarande BAC (blodalkoholkoncentration) 0,5 ‰ (180).
Tramadol. Tramadol undersöktes parallellt med kodein av
Bachs varvid men fann en icke signifikant olycksriskökning
för tramadol på 1,5 gånger (0,9–2,3), men trenden över tid var
uppåtgående (173). Tramadol givet i 20 mg bolusdos postoperativt jämfördes med 10 mikrog fentanyl. Signifikant färre med
fentanyl kunde fullfölja ett neuropsykologiskt test dag ett, men
resultatmässigt sågs ingen skillnad (181). I övrigt finns inga relevanta studier i PubMed för tramadol, utöver några rättsmedicinska artiklar (182, 183). Förhöjd kramprisk har observerats
(184) och bör beaktas för bilförare, speciellt för personer med
tidigare stroke, skallskada eller alkoholmissbruk (185).
Vid kombination av tramadol med andra analgetika eller med
andra läkemedel av centralt verkande typ är det vetenskapliga
underlaget osäkert och stor försiktighet är påkallad. För att förstärka den analgetiska effekten av tramadol kombineras ofta
behandlingen med ett annat "trafikfarligt" (det vill säga ett som
har trafikvarningstext) läkemedel.
Analgetika med perifera effekter förväntas inte ha några effekter från centrala nervsystemet.

N02C Medel vid migrän
Migränsjukdom befanns vara signifikant associerad med kollisionsolyckor bland förare inom det israeliska försvaret (186)
men någon ytterligare studie har inte kunnat lokaliseras. Det
finns studier som pekar på nedsatt kognition/visuell dysfunktion i perioden mellan attacker (187, 188, 189), speciellt hos
dem som får aura (190, 191). Andra studier har dock inte kunnat påvisa någon nedsatt kognition (192, 193), bland annat en
studie där man använde ett omfattande testbatteri men endast
på yngre som haft migrän under en relativt kort tid. Inte heller migränpatienter med längre sjukdomstid (i medeltal 18 år)
uppvisade i en annan studie någon skillnad i kognitiva funktioner jämfört med kontroller (194).
Trötthet/sömnighet är en vanlig rapporterad biverkan av alla
triptanläkemedel och ännu vanligare för "övrigtgruppen" där
utöver ergotaminer även opiater, antihistaminer och antiemetika med mera ingick (195). Trötthet kan givetvis påverka förarlämpligheten.

Läkemedelsverket
Läkemedelsboken

11

12 Trafik, riskfyllt arbete och läkemedel
Sammanfattning
Migränpatienter verkar inte ha någon nedsättning av kognitiva
funktioner under anfallsfria perioder. I en placebokontrollerad
studie av sumatriptan, zolmitriptan och ergotamin, där även
friska ingick, med testning av kognitiva funktioner och eventrelaterade potentialer sågs endast marginella läkemedelseffekter utan klinisk relevans. Trötthet/somnolens är en inte ovanlig
biverkan vid triptanmedicinering.

Sumatriptan. Två timmar efter intag av 100 mg sågs ingen effekt på friska vid Brickenkamps D2-test (se faktaruta om tester)(200). Med samma dos och test 3–5 timmar efter intag sågs
mild sedering men något snabbare reaktioner vid ordigenkänningstest samt något men ej signifikant längre enkla reaktionstider (audiella och visuella). I övriga test sågs ingen skillnad
mot placebo (202).

N03 Antiepileptika
Rekommendationer
Påtaglig trötthet är vanligt i restitutionsfasen efter ett anfall och
innebär att man inte ska köra bil det/de närmaste dygnet (dygnen). Valet av läkemedel för behandling i prodromalstadiet eller akutfasen har därför mindre betydelse eftersom läkemedelseffekten avklingat när det är dags att köra. Överdosering kan
kräva längre tid för eliminering/restitution.

Läs vidare
a. Triptans and CNS side-effects: pharmacokinetic and
metabolic mechanisms (196).

Enskilda preparat
Almotriptan. Almotriptan 12,5 mg har en något lägre förekomst av trötthet och somnolens än sumatriptan 50 mg och
100 mg vilket framgår av en review från 2002 (197). Somnolens drabbar cirka 1,6 % av patienterna i såväl behandlingsgrupp (12,5 mg) som placebogrupp (198), medan 6,25 mg gav
somnolens hos 0,8 %.
Eletriptan. I en studie rapporterades terapirelaterad somnolens
för 1 % vid 40 mg och 4 % vid 80 mg jämfört med 2 % i placebogruppen (199). Teraporelaterad trötthet rapporterades för
2 % respektive 6 % mot 2 % för placebogruppen.
Ergotamin. När 2 mg gavs till friska sågs en lätt nedsättning i
kognition, mätt i form av "Event related potentials" 2 timmar
efter intag (200). Förändringen var liten och bedömdes inte
som kliniskt relevant. Ergotaminmissbrukande migränpatienter
jämfördes med migränpatienter utan ergotamin och med friska
kontroller, varvid man efter korrektion för psykologisk oro
("distress") inte fann några skillnader i minnesförmåga, mental
flexibilitet, processhastighet eller uppmärksamhet (201).
Naratriptan och zolmitriptan: studier av kognition eller trafiksäkerhet saknas.
Rizatriptan. 10 mg gav väsentligen likvärdiga resultat som för
sumatriptan (se nedan) (202, 203).
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Det finns inga studier av hur antiepileptika påverkar körförmågan utan genomgången visar preparatens inverkan på kognitiva funktioner, vilket är välundersökt. I enstaka fall har man
jämfört med påverkan av alkohol. Majoriteten av studierna är
dock utförda på unga, vanligtvis friska, personer men effekter
på barn och äldre har också studerats.

Sammanfattning
Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det A och O att patienten hålls
anfallsfri − om anfallsfrihet inte kan upprätthållas ska patienten
inte köra bil. Påverkan av biverkningar kommer i andra hand
i detta avseende. Vid insättning kan man eventuellt ta biverkningarnas påverkan på förarskap i beaktande med längre tidsperspektiv.
Det finns belägg för att fenobarbital har störst inverkan på kognitiva funktioner bland de antiepileptiska läkemedlen, och att
topiramat har en sådan grad av påverkan att bilkörning bör avrådas. Fenytoin ger också påverkan på psykomotoriken medan karbamazepin har en närmast marginell effekt på kognition. Valproat, liksom vigabatrin, gabapentin och lamotrigin,
har troligen ingen nämnvärd effekt på körförmågan. Levetiracetam reducerar inte kognitiv förmåga men kan ge oönskade
effekter i form av aggressivitet och impulsivitet.
Data i Tabell 1 är hämtade från en översikt gjord 2002 (204)
och anpassad efter läkemedel på den svenska marknaden. Resultaten skiljer sig något jämfört med en tidig review från 1987,
där fenytoin bedömdes ha den största påverkan på kognitiva
funktioner i jämförelse med fenobarbital, valproat och karbamazepin (205).
Tabell 1. Kognitiva effekter av antiepileptiska
läkemedel
Liten eller ingen
kognitiv påverkan

Viss kognitiv
påverkan

Potentiellt signifikant
kognitiv påverkan

Gabapentin

Fenytoin

Fenobarbital

Lamotrigin

Karbamazepin

Topiramat

Oxkarbazepin

Valproat

Levetiracetam

Zonisamid
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Rekommendation
Levetiracetam är den substans som i flera studier har visat sig
förbättra kognitiva funktioner och borde (ur kognitiv synpunkt)
vara att föredra i samband med bilkörning om inte predisponerande faktorer för beteendepåverkan föreligger. Lamotrigin,
gabapentin och valproat är också alternativ för bilförare och
uppvisar ingen eller endast liten påverkan.

Läs vidare
a. Behavioral and Cognitive effects of Anti-Epileptic Drugs
(206). (Review 2010).
b. Cognitive effects of GABAergic antiepileptic drugs
(207). (Review 2010).
c. Cognitive effects of antiepileptic drugs (208). (Review
2008).
d. Behavioural effects of the newer antiepileptic drugs: an
update (209). (Review 2004).

Enskilda preparat
Etosuximid. Etosuxamidbehandling visade sex månader efter
insättning ingen signifikant skillnad i kognitiva funktioner
jämfört med baslinjen (210).
Felbamat. Det finns inga studier på människor.
Fenobarbital. Fenobarbital har en negativ effekt på kognitiva
funktioner (211) och ger störst påverkan i jämförelse med fenytoin och valproat hos friska försökspersoner och med signifikant skillnad mot baseline i flertalet kognitiva test. Fenobarbital påverkar även inlärningsförmågan (212). När läkemedlet
gavs till Alzheimerpatienter (AD) och jämfört med AD-kontroller sågs signifikant försämring i global kognitiv förmåga
(MMSE) jämfört med baseline vid 12 månader, medan kontrollgruppen uppvisade viss förbättring (213). Vid utsättande
av fenobarbital till barn ses efter sju månader förbättrad kognitiv förmåga jämfört med gruppen som kvarstod på medicinering (214). Vid ett annat försök att reducera fenobarbital till
personer boende på institution sågs efter 4–6 månader förbättrad kognitiv förmåga hos var fjärde patient, och äldre uppvisade större andel med förbättring (215). I en tredje studie med
utsättning av läkemedlet hos barn noterades efter tre månader
ingen signifikant förbättring i IQ, medan P300-mätningarna visade förbättring när fenobarbital sattes ut (216). I en metaanalys skriver Meador att "Ett undantag är fenobarbital, som har
visats ha dramatisk påverkan på kognition" (217).
Fenytoin och fosfenytoin har effekt på kognitiva funktioner i
form av långsam psykomotorik (218). Man såg ingen skillnad
i intellektuell prestation bland patienter med fenytoin jämfört
med patienter med karbamazepin (219, 220).

Gabapentin. Endast en studie finns som påvisar att gabapentin
i terapeutisk nivå kan förorsaka påverkad körning så att det lett
till polisingripande (221). I en studie av kognitiva funktioner
har man inte sett någon negativ påverkan (222) och inte heller i en mindre studie med snabb upptitrering (223). Med 2,4 g
gabapentin/dag till friska försökspersoner sågs vid jämförelse
med karbamazepin förbättring mot baseline i 1 av 15 testvariabler och viss försämring av fyra variabler. Detta var klart
bättre än för karbamazepin, som var sämre i 13 av 15 variabler (224). I en senare studie undersöktes äldre på motsvarande
sätt och man såg en fördel för gabapentin i 15 av 17 kognitiva
testparametrar men viss (signifikant) nedsättning sågs för båda preparaten i relation till baseline (225). Många avbröt studien på grund av biverkningar. Vid en annan jämförelse mellan
karbamazepin och gabapentin till friska försökspersoner sågs
negativ påverkan av båda substanserna, mätt i form av summa Z-score, men till fördel för gabapentin. Ingen skillnad sågs
för enskilda parametrar (226). Gabapentin som tillägg till annan medicinering visade ingen kognitiv påverkan men viss sedering sågs vid högsta dosen 2,4 g/dag (227) och i studien av
Mortimore sågs förbättrade kognitiva funktioner för gabapentin jämfört med kontrollgruppen (228).
Karbamazepin och oxkarbazepin är likvärdiga avseende inverkan på kognition och är jämförbara med valproat efter sex månader (229). Ingen effekt på kognitiva funktioner av karbamazepin visades av Gallassi och medarbetare (218) medan en annan studie visade minnespåverkan (230). Oxkarbazepin har i
tre monoterapistudier inte visat någon negativ inverkan på kognitiva funktioner (220, 231, 256), i de senare två visades viss
förbättrad kognitiv förmåga. Oxkarbazepin 300 mg x 3 som
tillägg till annan antiepileptisk medicinering visade efter tre
veckors behandling ingen inverkan på testresultat jämfört med
placebo (231). Sex respektive 12 månader efter insättning ses
ingen skillnad i kognitiv funktion jämfört med baseline (210).
I bilkörningstest gav karbamazepin 200 mg x 3 nedsättningar i
mätta parametrar med en vinglighet motsvarande 0,5 ‰ BAC
(232). I en långtidsstudie (fem år) visade sig karbamazepin ge
mindre av kognitiv påverkan jämfört med fenytoin men framför allt jämfört med fenobarbital (233).
Klonazepam, 4 mg som engångsdos, till friska gav en negativ
påverkan på psykomotorik under åtminstone fem timmar, för
några testpersoner betydligt längre (234).
Lamotrigin i singeldos, 120 respektive 240 mg, till friska gav
likvärdigt resultat med placebo avseende ögonrörelser, tracking test och svajning efter 2–8 timmar (235). Lamotrigin har
som tilläggsterapi inte visat sig påverka kognitiva funktioner
(236, 237) och har klart mindre påverkan än topiramat (238,
239) eller karbamazepin (240). I en av studierna (237) sågs
snarast förbättrade testresultat, dock ej signifikant. Givet till
friska frivilliga män, 25 mg x 2 i en dryg vecka ger lamotri-
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gin förbättrad audiell och visuell enkel reaktionstid jämfört
med placebo och valproat (241). Trots viss påverkan av P300
sågs ingen kognitiv nedsättning hos friska efter 20 veckor med
300 mg/dag (242). I fem andra studier med friska frivilliga
sågs inte heller någon negativ påverkan på kognition (223, 235,
240, 243, 244). Lamotrigin jämfört med placebo som tillägg
till annan antiepileptisk medicinering vid partiell epilepsi visade ingen skillnad i kognitiva funktioner (245).
Levetiracetam. Inga studier av körförmåga finns. Beträffande
kognitiva funktioner finns det ett flertal studier som påvisar
signifikanta positiva (det vill säga förbättrande) effekter på
kognitiva funktioner (246, 247, 248, 249, 250). Det finns även
studier som visar på en ökad förekomst av aggressivitet samt
brist på självkontroll, vilket inte är bra sett ur trafiksäkerhetssynpunkt (251). Predisponerande faktorer kan vara olika
psykosyndrom eller snabb upptitrering (252). I en studie av
Weintraub sågs psykiatriska och beteendemässiga biverkningar hos 16 % av 521 individer jämfört med hos 1 % för gabapentin och 5 % för lamotrigin (253). Även här var tidigare psykiatriska problem en predisponerande faktor, något som inte kunde ses i studien av Hurtado (254). Biverkningarna kan ibland
vara allvarliga uttryck av aggression, våld eller psykos (255).
Pregabalin har som tillägg vid behandlingsresistent epilepsi
visat sig ge försämrat episodiskt minne såväl visuellt som verbalt (246). I en studie av Hindmarch (257) sågs endast en liten
men signifikant försämring i ett tracktest och "CFFT" (critical
flicker fusion test) men förbättrad bromsreaktionstid. Salinsky
och medarbetare (258) visar med 600 mg/dag efter tolv veckors behandling en signifikant nedgång i resultaten i tre av sex
kognitiva tester.
Rufinamid. Ingen inverkan på kognitiva funktioner sågs för
upp till 1 600 mg/dag efter tre månaders behandling som
tilläggsmedicinering (259).
Topiramat. Inga studier av bilkörning finns. Topiramat givet
till friska försökspersoner (400 mg/dag, tolv veckor) visar påtagliga (> 2 SD) negativa effekter på kognitiva funktioner jämfört med placebo (260). Motsvarande fynd sågs vid 5,7 mg/kg
kroppsvikt efter fyra veckor i en annan studie (223). I jämförande studier av kognitiv påverkan ger topiramat större påverkan än lamotrigin (238, 239) när preparaten är tilläggsterapi till
karbamazepin eller fenytoin. I en annan motsvarande jämförelse fann man att topiramat hade en inverkan på kognitiva funktioner motsvarande 0,45 ‰ BAC (236). Vid jämförelse med lamotrigin sågs sämre testresultat i 20 av 23 testvariabler med
signifikant (p < 0,05) skillnad i 39 % (261). Skillnaden verkade vara mera uttalad om topiramat gavs med tillägg av valproat. Påverkan av P300 sågs, liksom kognitiva nedsättningar hos friska försökspersoner efter 20 veckor med 300 mg/dag
(242). Topiramat i dosen 400 mg/dag som tillägg till karbama-
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zepin ger efter tolv veckor en något större negativ påverkan än
tillägg av valproat (262). I en review sammanfattar Aldenkamp
att ”det finns klara kliniska belägg för topiramatinducerad kognitiv påverkan” (263) och i en studie visas klass II-evidens för
dosberoende kognitiv nedsättning, signifikant vid doser > 192
mg/dag (264).
Valproat. Ingen ökad olycksrisk visades i en norsk studie
(265). Påverkan på kognitiva funktioner är lägre än för andra
antiepileptika (huvudsakligen karbamazepin) (266) men finns
(218, 241) och när preparatet sattes ut sågs förbättring (266).
Vigabatrin ger lite olika resultat, men två studier visar ingen
negativ inverkan på kognitiva funktioner (267, 268). Vigabatrin som tillägg visar sig i en studie inte ha någon påverkan
på kognitiva funktioner (269), men i en annan studie ger vigabatrin negativa effekter, dock av lägre grad än karbamazepin
(270). Ur bilkörningssynpunkt finns det skäl att påminna om
vigabatrinets biverkningsrisk i form av synfältsinskränkningar
(271).
Zonisamid. Med ett års uppföljning och dosering 100, 200, 300
och 400 mg/dag, klagar hälften av gruppen på kognitiv påverkan efter ett år, något som ses i form av dåliga resultat i kognitiva test och med störst påverkan vid dosen 400 mg/dag (272).

N04 Medel vid parkinsonism
I en aktuell litteratursammanställning konstaterades att individer med Parkinsons sjukdom har en förhöjd risk för bilolyckor, även om tillgängliga studier har brister (273). Resultat vid
tester av kognitiva funktioner kan vara påverkade redan i tidiga stadier av sjukdomen (273) och referenser i denna). Icke
desto mindre fungerar bilkörning ofta bra vid nydiagnostiserad Parkinsons sjukdom ((273) samt personlig kommunikation
med läkarkolleger vid kvällsseminarium med Stockholms läns
läkemedelskommitté 2016-04-14).

Sömnstörningar med påtaglig dagtrötthet är vanligt förekommande vid Parkinsons sjukdom (PD) (274, 275) och resulterar
i att individen lätt somnar, speciellt vid inaktivitet. Dagtröttheten ökar med dopaminerg medicinering (276), troligen på
grund av viss dosrelaterad sederande effekt (277) i kombination med att dopaminerga medel kan störa nattsömnen (278,
279). I en stor tysk studie av Meindorfner (n = 5210 patienter
med körkort) framkommer att 8 % har erfarit sömnattack under
körning (under en 5-årsperiod) varav ¼ inte föregicks av några
varningstecken. I 28 % (av de åtta procenten) resulterade sömnattacken i kollisionsolycka (280). On-Off-problematik har inte studerats i sig, men gradering av sjukdomens svårighetsgrad
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enligt Hoehn och Yahr (281) korrelerar starkt till nedsatt körförmåga. Vid körtest på väg blev 100 % med stadium 4 underkända, 90 % i stadium 3 och över 50 % i stadium 2 (282). Av
en annan studie framgår att både neurologer och patienter överskattar körförmågan, jämfört med resultatet av körtest (283).

Sammanfattning
Mer eller mindre uttalad dagtrötthet är vanligt förekommande
vid PD, liksom förekomst av en progredierande kognitiv funktionsnedsättning som går mot demens, och båda tillstånden har
stor betydelse för trafiksäkerheten. Ofta överskuggar rörelseproblematiken (inklusive on-off-fenomen) de kognitiva problemen vid läkarbesöken, men ur trafiksäkerhetssynpunkt är den
kognitiva funktionsnedsättningen och dagtröttheten ofta viktigare än rörelseproblemen och får inte försummas.

Rekommendationer
Vid val av läkemedel för behandling bör man till bilförare välja
sådana som inte har någon sederande effekt (eller så liten som
möjligt) och inte någon antikolinerg komponent – speciellt inte
till äldre. L-DOPA förefaller ur bilkörningssynpunkt vara bästa
alternativet. Selegilin och tolkapon verkar ha potential att förbättra kognition och rasagilin verkar vara neutralt ur kognitiv
synpunkt.

Läs vidare
a. Driving ability in Parkinson’s disease: Current status of
research (284). (Review 2009).

Enskilda preparat
Bromokriptin förbättrade arbetsminnet efter fyra månaders monoterapi (285). Vid behandling av 66 personer med avancerad
PD fick 17 mentala förändringar och 14 av dessa fick avbryta
studien (286). Bromokriptin givet till PD-patienter som komplement till huvudsakligen L-DOPA visade jämfört med en
kontrollgrupp utan bromokriptin inga skillnader i kognitiv
funktion efter sex månaders behandling, varav de två sista månaderna var utan dosändring (287).
Entakapon. Elva procent av en studerad population på 222 PDpatienter angav att de slutade medicinera på grund av kognitiv
försämring, men uppgifter saknas om kognitionen förbättrades
efter utsättningen (288).
Kabergolin – inga relevanta studier finns (PubMed).
L-DOPA som överdoserats ledde till vårdslös körning och uttalat riskbeteende (289). Vissa positiva förbättringar av kognitiva funktioner kan ses vid L-DOPA-behandling medan antikolierga läkemedel gav försämringar (285).

Pramipexol. Några belägg för att just pramipexol skulle ge
plötsligt insomnande bakom ratten finns inte (290). Däremot
noteras viss sedering och försämrad kognitiv förmåga hos friska med engångsdos 0,25 och 0,5 mg (291).
Rasagilin varken förbättrar eller försämrar kognitiva funktioner hos PD-patienter (292).
Ropinirol. Se allmänt om antiparkinsonmedel ovan. Några studier om eventuell kognitiv påverkan av ropinirol finns inte vid
sökning i PubMed.
Selegilin verkar i flera studier inte förbättra kognitionen hos individer med kognitiv nedsättning (293, 294, 295, 296) medan
en studie kunde påvisa förbättring i motorisk reaktionsförmåga
(297).
Tolkapon verkar förbättra kognitiva funktioner efter ett halvt
års uppföljning med medicinering av PD-patienter (298) och
hos friska (299). Det finns möjligen en skillnad mellan COMTgenotyper där aminosyrekombinationerna val/val förbättrar,
val/met inte påverkar och met/met försämrar resultatet i vissa
neuropsykologiska test av frontala hjärnfunktioner (299).
En aktuell studie indikerar att rotigotin och kabergolin, liksom
pergolid men i motsats till pramipexol, inte försämrar kognitiv
funktion (300).
Det är av visst intresse att elektrisk stimulering av nucleus subtalamicus, vilket används i vissa länder vid otillräcklig effekt
av läkemedelsbehandling, i nyare publikationer uppges förbättra bilkörningsförmågan (301).

N05A Neuroleptika
Det finns inga bra studier på hur neuroleptika inverkar på körförmågan hos friska personer, utan alla studier är gjorda på enbart sjuka där det inte går att avgöra om den nedsatta körförmågan beror på läkemedlet eller på grundsjukdomen (302). Däremot finns studier av hur kognitiva funktioner hos schizofrenipatienter påverkas av neuroleptika, se nedan.

Sammanfattning
Grundsjukdomen i sig innebär ofta nedsättningar i kognitiva
funktioner med betydelse för trafiksäkerheten. Det förefaller
finnas en skillnad mellan preparaten avseende negativ inverkan
på körförmågan, där första generationens neuroleptika har större negativ inverkan än de modernare. Långtidsstudier saknas
för flertalet substanser förutom litium där man i simulatorstudie såg negativ påverkan efter ett års medicinering vid bipolär
sjukdom jämfört med kontrollgrupp, medan behandling av Meniéres sjukdom i sex månader inte visade någon skillnad mot
kontrollgrupp. Det finns en klar risk att patienten känner sig
mycket bättre än vad testresultaten visar, vilket torde innebära
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en ökad olycksrisk i trafiken. Klozapin förefaller ha mindre påverkan på kognitiva funktioner än andra neuroleptika men dess
antikolinerga effekter kan ha betydelse, åtminstone för äldre
patienter. Viktigt att notera är att flertalet patienter med minskade psykotiska symtom till följd av neuroleptikabehandling,
presterar bättre i tester som används för att bedöma körförmåga (303, 304).

Rekommendationer
Vid neuroleptikamedicinering bör någon form av mätning av
olika former av reaktionsförmåga samt psykomotorisk snabbhet göras innan bilkörning medges. Bilkörning är dock inte aktuellt förrän efter ett år sedan senaste skov av sjukdom (TSFS
2013:2, 14 kap, 3,4 §§). Då grundsjukdomen såsom schizofreni
hos många individer försämrar kognitiva förmågor av betydelse för bilkörning, medan dessa förmågor oftast förbättras vid
klinisk förbättring till följd av neuroleptikabehandling, är det
minst lika viktigt att förvissa sig om att patienten fortlöpande
tar neuroleptikat som ordinerat, som att välja ett neuroleptikum
som i forskningsstudier har liten påverkan på kognitiva funktioner. Att förhöra sig om eventuellt alkohol- eller narkotikamissbruk är också viktigt vid den trafikmedicinska bedömningen av neuroleptikabehandlade patienter (304).

Klozapin. Vid jämförelse av tio patienter med klozapin mot 18
patienter med andra neuroleptika visade klozapin en trend till
bättre resultat i ett deltest (RST3) i ART-90 testbatteri (312),
något som sedan också visats av Brunnauer (313). Medlets antikolinerga effekter är ett observandum, speciellt för äldre patienter (Level 3 drug) (21, 314).
Litium var föremål för en review 1999 (315) där huvudsakligen
bipolär sjukdom ingick i studierna. Minnesnedsättning, och
framför allt långsammare informationsprocessning, var vanliga
fynd med relevans för bilkörning men det poängterades att nedsättningarna inte var korrelerade till sedering. I en långtidsstudie (sex månader) av litiumbehandling vid Meniéres sjukdom
sågs ingen inverkan på bromsreaktionstid eller andra simulatorvariabler jämfört med placebo (316) medan andra långtidsstudier kunde påvisa en mindre förlängning av reaktionstid och
flera misstag i simulator (317, 318). I Linnoilas studie (319)
sågs negativ påverkan på reaktionsförmåga vid tvåveckorstestning, trots att försökspersonerna kände sig reaktionssnabba. Litium kombinerat med alkohol (0,5 ‰ BAC) gav klar försämring av koordinationsförmågan. Bramness visar också att unga
kvinnor som medicinerade med litium löpte 3 gånger [1,3–6,6]
ökad olycksrisk (265).

Läs vidare
a. Road safety under psychiatric drug targeting (305).
(Review 2008).
b. Recent advances in the development of novel
pharmacological agents for the treatment of cognitive
impairments in schizophrenia (306). (Review 2007).
c. Conventional versus novel antipsychotics: changing
concepts and clinical implications (307). (Review 1999).

Olanzapin. Det finns inga studier relevanta för bilkörning
(PubMed), men medlets antikolinerga effekter är ett observandum, speciellt för äldre patienter (21, 314).
Quetiapin har jämförts med haloperidol och flupentixol givet
till patienter med schizofreni och befanns vara mera gynnsamt
ur kognitiv synpunkt, med cirka 70 % godkända personer i
ART-90 testsystemet. Ändå är 30 % inte lämpliga för bilkörning (320).

Enskilda preparat
Flupentixol och flufenazin i depåform gavs till patienter med
kronisk schizofreni som jämfördes med friska kontroller (utan
läkemedel) i neuropsykologiska tester och enkel simulatorkörning. Signifikant nedsättning sågs i alla mätvariabler för patientgruppen jämfört med kontrollgruppen (308).
Haloperidol i dosen 30 mg/dag till schizofrenipatienter gav,
jämfört med friska kontroller utan läkemedel, 25–35 dagar efter insatt behandling en signifikant sänkning av resultaten i test
av enkel uppmärksamhet, delad uppmärksamhet och valreaktionstid (309). Vid jämförelse mellan haloperidol och andra
neuroleptika vid utskrivning från sjukhus sågs i ART-90 testbatteri en "remarkabel nedsättning i psykomotorik" i haloperidolgruppen och endast 1/20 (5 %) passerade alla subtest utan
allvarligare fel mot 7/29 (24 %) i "övrigtgruppen" (310, 311).
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Risperidon har jämförts med haloperidol till schizofrenipatienter vid utskrivning och kontroller varvid man såg en kraftig
nedsättning i psykomotorik för båda grupperna jämfört med
kontrollgruppen, men till fördel för risperidon där 35 % klarade
alla deltesten. Alla i kontrollgruppen var godkända (311).

N05B Lugnande medel, ataraktika
Bensodiazepiner är de mest frekvent funna substanserna (efter
alkohol) vid provtagning på bilförare vid misstanke om rattfylleri. Flera studier visar att bensodiazepinanvändare är överrepresenterade i trafikolyckor (162, 321-326) med riskökning
från 1,5 till 13,5 gånger beroende på typ av läkemedel, studiepopulation och studiedesign. I en studie av trafikolyckor som
resulterat i sjukhusinläggning sågs fyra veckor efter receptuttag en riskökning på 3,1 gånger för diazepam och 2,4 gånger för lorazepam, medan oxazepam inte gav någon riskökning
(1 x) (325). Motsvarande riskökning (2,9 gånger för bensodiazepiner) under 1,5 års observationstid noterades av Engeland
(162). I en studie av äldre (> 65 år) och deras trafikolyckor
fann Ray och medarbetare en ökning av risken för trafikolycka
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med personskada vid bruk av bensodiazepiner från 1,1 gånger (0,5–2,2) för ekvivalent av 4 mg diazepam till 2,4 (1,3–4,4)
för ≥ 20 mg (321). Samtidigt bruk av två olika bensodiazepiner
ökade risken 5 gånger (1,6–15). Ray såg inte heller att risken
minskade med tiden som läkemedlet togs. Uppfattningen att en
ångestpatient kör bättre med ångestdämpande (lorazepam) än
utan, stämmer troligen inte (27, 327).

Sammanfattning
Endast buspiron och ondansetron har i studier inte visat sig påverka körförmågan. Övriga har en signifikant påverkan, även
om det finns enstaka individer i studierna som inte påverkades.
Viss långsam toleransutveckling ses för bensodiazepiner med
minskad men fortfarande signifikant påverkan efter en månads
medicinering. Eftersom effekterna på friska försökspersoner
och ångestpatienter är lika dras slutsatsen att ångestreduktionen inte påverkar körförmågan till det bättre. Personerna var
också relativt omedvetna om läkemedlets faktiska effekter på
körförmågan vid testkörningarna utom i de fall påverkan var av
det kraftigare slaget.

Rekommendationer
Det finns anledning att starkt avråda från bilkörning vid bensodiazepinbruk, möjligen med undantaget oxazepam där man
troligen kan vara något mera liberal efter en tillvänjningsperiod
med tanke på Neutels studie (325) (se även oxazepam 50 mg
till natten under N05C Sömnmedel och lugnande medel). Varje
intag av alkohol under medicineringen med bensodiazepiner
kan förväntas kraftigt försämra körförmågan och ska varnas
för.

Läs vidare
a. Benzodiazepine Use and Driving: A Meta-Analysis
(328).
b. Impact of Psychotropic Medications on Simulated
Driving (302). (Review 2007).
c. Effects of anxiolytics on driving (329). (Review 2009).

Enskilda preparat
Alprazolam 1 mg med långsam frisättning (depåberedning)
jämfördes med 1 mg "vanlig" beredning som engångsdos till
friska försökspersoner (330). Båda beredningsformerna visade
en kraftig inverkan på körförmåga efter 4,5 timmar, medan
den långsamfrisatta visade bättre resultat (50 % av icke långsamfrisatt inverkan). Alla var dock sämre än vid BAC 0,5 ‰.
1 mg x 2 till friska kontroller gav signifikanta nedsättningar i
kognitiva funktioner efter 3 dagars behandling (257).
Buspiron givet 5 mg x 3 under fyra veckors behandling gav
ingen inverkan på körförmågan (331).

Diazepam. Effekterna på motorvägskörning vid doserna
5–15 mg/dag har mätts för friska försökspersoner i tre studier
(327, 332, 333). Med en engångsdos och körning en timme
efter intag hade 5 mg ingen effekt, medan 10 mg hade effekt
motsvarande > 1 ‰ BAC. I en senare studie med 5 mg x 3 med
körning en timme efter senaste dos sågs en påverkan motsvarande > 0,5 ‰ BAC, men självskattning av påverkan skiljde
sig inte från placebo. Undersökning efter en veckas medicinering gav en nästan fördubblad vinglighet motsvarande > 1 ‰
BAC-påverkan (327, 332, 333). Inte heller nu visade självskattning någon påverkan jämfört med placebo. I en studie
av ångestpatienter (331) sågs efter en veckas behandling med
dosen 5 mg x 3 en vinglighet som motsvarade nästan 1,5 ‰
BAC, vilken sedan sjönk för att efter en månad fortfarande
motsvara > 0,5 ‰ BAC. Gemensamt var att någon signifikant
korrelation mellan plasmanivåer och påverkansgrad inte sågs.
Hydroxizin – se under R06A Antihistaminer.
Lorazepam är undersökt i doserna 0,5 mg x 3, 1 mg x 3,
1,5 mg x 2 och 2 mg x 2 i fem studier, som alla visade signifikant (≥ 0,8 ‰ BAC) påverkan efter en dags och åtta dagars
behandling. I två av studierna ingick ångestpatienter som visade samma påverkansgrad som friska försökspersoner med
motsvarande dosering, medan ångestnivån mätt med Hamilton
ångestskala reducerades med cirka 25 %. Dosen 1 mg x 3 gav
påverkad körförmåga en timme efter senaste dos motsvarande
1,5 ‰ BAC (27, 327, 334-336).
Ondansetron – se under A04 Antiemetika.
Oxazepam i dosen 10 mg x 3 gav efter en dags intag en påverkan motsvarande 0,5–0,8 ‰ BAC medan självskattning av
körkvaliteten inte skiljde sig från placebo (327).

N05C Sömnmedel och lugnande medel
Sömnproblem är inte ovanligt i befolkningen och under 2008
fick cirka 750 000 personer recept på sömnmedel. Hälften är
över 65 år (337) och mer än 80 % har körkort. Studier från Kanada, EU, Taiwan och USA indikerar att hypnotikaanvändning
är förknippad med ökad risk för bilolyckor ((338) och nyssnämnda artikels referenslista). Rekommendationen är att använda kortverkande läkemedel men om personen tar läkemedlet sent på natten efter att ha legat sömnlös är risken påtaglig att
denne är påverkad dagen efter. Då kan det kanske vara olämpligt att köra bil eller arbeta med precisionsarbete.

Sammanfattning
Vid enstaka doser har zopiklon en påverkan även på eftermiddagen dagen efter intag medan zaleplon inte har någon påverkan på förmiddagen efter intag, även om intaget skett vid fyratiden på natten. Zolpidem intar en mellanställning med påverkan hos vissa på förmiddagen, men inte på eftermiddagen.
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Rekommendationer
För bilförare är således zolpidem att föredra och ska då tas senast vid sänggåendet (före midnatt). Bensodiazepiner ska undvikas av bilförare.

Läs vidare
a. Hypnotics in insomnia: the experience of zolpidem.
(339).

Enskilda preparat
Zaleplon (10 och 20 mg) har visat sig inte påverka körförmåga
10–11 timmar efter intag (340), och inte heller fyra timmar efter
intag av 20 mg (341).
Zolpidem 10 mg taget vid sänggåendet påverkade inte körning
dagen efter (elva timmar efter intaget och jämfört med 0,5 ‰
BAC), men högre dos liksom dos tagen senare under natten
påverkade körförmågan (339, 340). Efter en granskning 2014
av den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté skärptes produktinformationen för zolpidem. Enligt de nya
riktlinjerna får den maximala dygnsdosen, 10 mg, inte överskridas. Zolpidem ska tas i en engångsdos strax före sänggåendet, ingen ytterligare dos ska tas under samma natt. Man ska
sträva efter att ta minsta effektiva dos och man ska börja med
5 mg. Äldre och patienter med nedsatt leverfunktion bör använda dygnsdosen 5 mg. Framförande av forden ska undvikas
åtta timmar efter intag. Samtidigt bruk av andra medel som påverkar den kognitiva förmågan bör undvikas (344).
Zopiklon 7,5 mg taget vid sänggåendet har i nyare studier visat
sig ha en påverkan motsvarande 0,5 ‰ BAC elva timmar efter
intagen dos (343, 345). Förarna själva kunde vara omedvetna
om den påverkan på körförmågan som sågs av körlärare under
körtestet. I 3 % av försöken avbröts körningen på grund av trafikfarlighet och i ett fall (1 %) ansåg försökspersonen sig för
påverkad för att köra. Resultatet står således i bjärt kontrast till
tidigare resultat (346, 347). Genom att slå samman data från
olika studier kunde Leufkens (345) även visa att det inte förelåg någon könsskillnad eller åldersskillnad i påverkan (upp
till 75 år). I en epidemiologisk studie visade det sig att användare av zopiklon hade en olycksriskökning på fyra gånger
(323).
Resultaten verifieras i ett avhandlingsarbete (345) som mätbara
effekter på kognitiva funktioner mätt med olika neuropsykologiska test. Självskattning av påverkan står inte alls i paritet till
den påverkan som ses i körning och tester (underskattad påverkan). Samma avhandling visar också att zopiklon påverkar
körförmågan hos kroniska användare, visserligen mindre än för
friska och för dem med sporadisk användning, som är signiLäkemedelsverket
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fikant skild från körförmågan för dem som fått placebo men
lägre än vid BAC 0,5 ‰. Även här förekommer det stora individuella skillnader i känslighet, men mest uttalat för zopiklon
(348). Äldre som grupp (till 75 år) uppvisar ingen skillnad i påverkan jämfört med yngre.
Mera långverkande sömnmedel återfinns bland bensodiazepinerna där framför allt nitrazepam, lorazepam, oxazepam och
flunitrazepam har studerats.
Flunitrazepam (2 mg) påverkade körförmågan både på morgonen och eftermiddagen efter två behandlingsnätter, jämförbart
med 0,5 ‰ BAC (349, 350) och i såväl simulatorstudie som
On Road Test (ORT) stöds resultatet att 1 eller 2 mg flunitrazepam påverkar körning på morgonen efter intag (351, 352). Ingen signifikant påverkan sågs i en tidigare studie (353) men en
av 18 fick i den studien avbryta körtestet på grund av trötthet.
Klometiazol och propiomazin. Här finns endast en fallbeskrivning från rättskemiska avdelningen i Linköping med klometiazol (354) samt fallbeskrivningar från rättsmedicinska institutet
i Köln (med samtidig förekomst av hög alkoholkoncentration)
(355). Båda substanserna har dock trafikvarningstext i produkinformationen.
Midazolam 2 mg/70 kg ger 1,5 timme efter administrering
kvarstående kognitiva nedsättningar motsvarande påverkan av
1,1 ‰ BAC (23).
Nitrazepam har i 5 mg-dosering inte påverkat körförmågan
(350) medan 10 mg till natten efter två dygns medicinering
medförde signifikant skillnad mot placebo (356). Det är värt att
notera att de negativa effekterna var mer uttalade på eftermiddagskörningarna än på förmiddagarna på grund av aktiva metaboliter. Efter fyra och tio dagars behandling med 10 mg sågs
ingen signifikant skillnad, vilket talar för att tolerans utvecklas.
Oxazepam (50 mg till natten) påverkade ORT-resultaten morgonen efter en och två behandlingsnätter motsvarande 0,5 ‰
BAC medan eftermiddagskörningen inte var påverkad (bättre
än placebo). Vid körning på morgonen i bilsimulator sågs ingen säkerställd påverkan (jämfört med 0,5 ‰ BAC) (357).
Triazolam har ännu inte undersökts med ORT-tester medan
körning i bilsimulator och på körslinga inte visade någon påverkan (358). Däremot sågs en cirka 3 gånger ökad risk för trafikolycka med sjukhusinläggning inom åtta veckor efter receptuttag, i paritet med diazepam (325).
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N06A Antidepressiva medel
Recept på antidepressiva är relaterat till en viss ökning i
olycksrisk, 1,4–1,6 gånger beroende på typ (359). Riskökningen för personskada vid olyckan uppgick i en annan studie till
2,3 gånger (360). Att använda bilen som redskap vid suicid är
inte ovanligt och måste finnas med i bedömningen av en deprimerad patient. I en studie av äldres (> 65) trafikolyckor med
personskador sågs en olycksrisk på 2,2 gånger (1,3–3,5) den
för tricykliska läkemedel. I dosering motsvarande > 125 mg
amitriptylin ses en nästan 6-faldig ökning av risken att bli inblandad i trafikolycka (321). I en färsk studie uppgav drygt
20 % av patienterna subjektiva kognitiva symtom vid långtidsbehandling med SSRI (361).

Sammanfattning
Tricykliska antidepressiva har åtminstone initialt en påverkan
på kognitiva funktioner medan SSRI-preparaten och MAOhämmare inte har visat sig ha någon inverkan på körförmågan.
Paroxetin 40 mg/dag har dock viss negativ påverkan på kognitiva funktioner. Övriga antidepressiva har varierande grader
av påverkan och toleransutveckling, undantaget venlafaxin och
reboxetin som verkar sakna inverkan på körförmåga eller kognitiva funktioner.

Efter en vecka hade 75–100 mg/dag i en studie visat sig ha
kvarstående negativ effekt på koordination öga-hand och CFF
(367). Amitriptylin 25 mg till personer med neuropatisk smärta
gav dag ett förlängda reaktionstider och vingligare körning på
väg (motsvarande 0,5 ‰ BAC) jämfört med placebo, medan på
dag 15 inga skillnader noterades (368).
Fluoxetin 20 mg påverkade inte körförmågan signifikant dag
ett eller senare (tre veckor) men körförmågan försämrades successivt från dag 1 till dag 22, den var dock ej signifikant sämre
än placebo (369). Däremot sågs en nedsättning av bibehållen
uppmärksamhet under hela försöksperioden. Vid jämförelse av
40 mg med placebo visades ingen signifikant skillnad i kognitiva funktioner 1,5 och fyra timmar efter intag (370).
Klomipramin, 25–50 mg x 3 givet till deprimerade patienter,
ingick i en jämförande studie med andra nu avregistrerade läkemedel och placebo och den ökade snabbheten i reaktionsförmåga man såg tillskrevs förbättringen i depressiva symtom
(371).
Maprotelin 75 mg försämrar resultatet i CFF (se Faktaruta 1)
och har en dosberoende effekt (372). I en studie av Hobi (373)
är testresultat normaliserade (det vill säga motsvarar placebo)
efter två månaders behandling.

Rekommendationer
Depression i sig innebär en ökad olycksrisk (utöver suicidrisk)
och innebär att körförbud bör meddelas patienten tills klar klinisk effekt av behandlingen har uppnåtts. För bilförare bör något av SSRI-preparaten eller preparat från "övrigtgruppen" användas där man inte sett negativa effekter på kognition vid studietidens slut (oftast efter 1–2 veckor).(?)

Läs vidare
a. Impact of Psychotropic Medications on Simulated
Driving (304). (Review 2007).
b. Drugs, Driving and Traffic Safety, 307pp (339).
c. Antidepressants and Driver Impairment: Empirical
Evidence from a Standard On-the-Road Test (362).
(Review 2003).

Enskilda preparat
Amitriptylin ger en signifikant försämring av körförmåga och
vissa kognitiva test fyra timmar efter intag av 25 mg jämfört
med placebo (363). Dos på 75 mg/dag ger svår trötthet och
nedsatta resultat på körförmåga samt i majoriteten av neuropsykologiska test men nedsättningarna var praktiskt taget
borta vid omtestning dag åtta med fortsatt läkemedelsintag
(364). I en studie av Seppälä ser man inte någon sådan toleransutveckling till dag åtta vid test av CFF ("Critical Flicker
Frequency", se Faktaruta 1) (365) men väl i psykomotoriktest.
Engångsdos om 50 mg sätter ned kognitiva funktioner (366).

Nortriptylin har en kraftig dosberoende sederande effekt som
påverkar uppmärksamhetstest (372). Effekterna av nortriptylin
var färre och lindrigare än för amitriptylin vid en jämförande
studie med engångsdoser. Reaktionstiderna var fortfarande förlängda efter fem timmar vid 12,5 mg och 25 mg (374).
Citalopram. Ingen studie på körförmåga finns. Jämförelse av
10 mg citalopram mot placebo intravenöst gav förbättrat långtidsminne och opåverkad bibehållen uppmärksamhet (375).
Inga negativa effekter i psykologtestresultat kunde påvisas hos
friska försökspersoner av 40 mg i två veckor jämfört med placebo (376).
Escitalopram 10 mg/dag i en vecka och sedan 20 mg/dag visade ingen påverkan på körförmåga jämfört med placebo (377).
Inga negativa effekter i psykologtestresultat kunde påvisas vid
40 mg i två veckor jämfört med placebo hos friska försökspersoner (376).
Fluvoxamin. Det finns ingen studie om körförmåga eller placebokontrollerade test av kognitiva funktioner som passar i denna
sammanställning. Preparatet har dock viss antikolinerg effekt
enligt ACS (anticholinergic drug scale) (20) och bör därmed ha
viss påverkan på kognitionen.
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Paroxetin med doseringen 20 respektive 40 mg x 1 påverkar
inte körförmåga efter första intag, efter en veckas medicinering
(360) eller fyra timmar efter intag av 10 mg (363). I Robbes
studie gav 20 mg/dag ingen påverkan av körförmågan eller
neuropsykologiska tester medan 40 mg/dag gav påverkan i
track test, delad uppmärksamhet och Sternbergs test (364).
Sertralin. Kraftig överdosering av sertralin ledde till kollision
vid plasmanivå 6 gånger normal högkonsumentnivå (378).
Sertralin i doserna 25, 50, 75 och 100 mg jämfört med placebo
i engångsdos gav ingen försämring i testvariablerna eller simulerad körning (379) utan en förbättring i kritisk flicker-fusiontest (CFF) sågs (363, 376). Doserna 200 och 400 mg resulterar i sänkta resultat i minnesfunktion, uppmärksamhet och reaktionsförmåga (380).
Moklobemid 200 mg x 2 med åtta dagars behandling hade ingen inverkan på psykometriska tester eller körförmåga (381).
Ingen inverkan på testresultaten sågs i en studie av Siepmann
med doseringen 150 mg x 2 (382) och med 150 mg x 3 (383)
medan 400 mg/dag gav en förlängd reaktionstid för visuellt stimulus i track-test men inte i andra test jämfört med 200 mg/
dag, amitriptylin och placebo (384). Vid behandling av deprimerade patienter såg Allain med 450 mg/dag som förväntat en
förbättring i vissa kognitiva funktioner (385). I en tysk studie
jämfördes doserna 100 mg x 3 och 200 mg x 3 med placebo.
Man såg inga signifikanta skillnader i resultaten från de genomförda neuropsykologiska testerna efter en vecka men studien hade inte cross-over-design, utan var dubbelblind randomiserad placebokontrollerad. I de i diagram redovisade resultaten är resultaten dock genomgående bäst för placebo och
sämst för 200 mg moklobemid men med stora standardavvikelser (386).
Duloxetin. 60 mg/dag i 24 veckor till deprimerade patienter visade visserligen förbättringar i kognitiva funktioner, men inte
till samma nivå som friska kontroller (387).
Mianserin påverkar körförmågan negativt två timmar efter intag (10 mg) jämförbart med 1 ‰ BAC. 10–50 % av de testade
kunde inte genomföra körtestet dag ett av behandlingen. Efter
en vecka med 10 mg x 3 var påverkan mindre, men > 0,5 ‰
BAC (381, 388). Ramaekers visade också att 30 mg till natten
i en vecka gav en viss initial påverkan, men mindre än 0,5 ‰
BAC och att en doshöjning därefter till 60 mg till natten gav
initial påverkan, men inte efter två veckor. Viss men inte komplett toleransutveckling sågs fram till dag 16. I en studie av
O’Hanlon (389) med 20 mg mianserin x 3 sågs signifikant påverkan vid test även efter 14 dagars medicinering.

Mirtazapin 30 mg/dag påverkade körförmågan signifikant dag
två efter insättning, men dag 9 och 16 sågs ingen signifikant
påverkan trots höjning till 45 mg/dag (377). Med 30 och sedan
60 mg till natten sågs viss initial påverkan men inte efter två
veckor. All påverkan var < 0,5 ‰ BAC. I en senare studie
sågs påverkan på bilkörningsförmågan vid 15 mg, men inte vid
7,5 mg, och författarna föreslog att en lägre startdos än normalt
kan vara säkrare vid bilkörning (390).
Reboxetin i doserna 0,5, 1 och 4 mg har jämförts mot placebo
och amitriptylin med kognitivt tes tbatteri 1–9 timmar efter intag. Upp till 4 mg ger ingen eller liten negativ effekt på kognitiva funktioner. Alkohol hade ingen synergistisk effekt (391).
Venlafaxin 37,5 mg x 2 i en vecka med höjning till max
75 mg x 2 visade ingen försämrad körförmåga efter två veckors behandling (389).

N06B Psykostimulantia, medel vid ADHD och
nootropika
Centralstimulantia har huvudsakligen två förskrivningsområden: ADHD och som stimulantia vid trötthetssyndrom av olika
genes inklusive vid sömndeprivering. Ibland förskrivs centralstimulantia för att minska sederande effekter av annan medicinering, exempelvis neuroleptika och läkemedel som används vid schizofreni. Överskattning av den egna förmågan när
centralstimulantia getts har visats i en studie (392), men gick
inte att verifiera i en senare studie av samma författare (393).

Sammanfattning
Långsamt frisatt (depåberedning) metylfenidat har en dokumenterat förbättrande effekt på körförmåga vid ADHD, även
på kvällen, och behandling kan vara en förutsättning för körkortsinnehav. För ungdomar som kör bil kvälls- och nattetid
bör beredning med långsamfrisatt metylfenidat eller kvällsdos
starkt övervägas. När centralstimulantia ges till friska försökspersoner, och även uttröttade, ses ofta förbättringar i kognitiva
funktioner men ingen studie har visat hur länge eventuella förbättringar sitter i eller om effekterna avtar vid upprepade doseringar. Det kan även finnas en risk för att överskatta den egna förmågan när centralstimulantia ges i hög dos (300 mg) till
sömndepriverade.

Rekommendation
Långsamfrisatt metylfenidat är bäst dokumentrat att ha trafiksäkerhetshöjande effekter vid ADHD med förbättringar av
testresultat och körförmåga, medan modafinil ibland visar sig
bättre än placebo och ibland inte, men aldrig sämre än placebo.

Läs vidare
a. A review of driving risks and impairments associated
with attention-deficit/hyperactivity disorder and the
effects of stimulant medication on driving performance
(394). (Review 2007.)
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b. Modafinil and methylphenidate for neuroenhancement in
healthy individuals: A systematic review (395). (Review
2010.)
c. En färsk översiktsartikel beskriver att psykostimulantia
förbättrar körprestationen hos patienter med ADHD
(396).
d. Bedömning av lämplighet för körkortstillstånd vid
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.(397) (Review
2014).

Enskilda preparat
Atomoxetin. Efter tre veckors medicinering, jämfört med placebo, visades i en pilotstudie ingen signifikant förbättring av
körförmåga i simulator (398) och inte heller med 80 mg/dag i
en jämförande studie med amfetaminblandning (399).
Metylfenidat till ADHD-patienter jämfört med kontroller har
visat att körförmågan förbättras jämfört med placebo (400,
401, 402, 403). En studie har jämfört långsamt frisatt metylfenidat givet kl 08.00 med metylfenidat tre gånger dagligen (kl.
8, 12 och 16) och funnit jämförbara förbättringar vid körtest
kl. 14 och kl. 17 medan beredningen med långsam frisättning
av metylfenidat behåller förbättringen kl. 20 och 23 (404). Få
kvinnor har ingått i studierna och ingen studie är gjord med
friska kontroller. I en färsk studie förbättrade metylfenidat uppmärksamheten vid bilkörning hos patienter med ADHD (405).
Modafinil givet till friska försökspersoner (placebo, 100 och
200 mg) i engångsdos gav en blandad bild av resultatet i kognitiva tester och något samband mellan dos och effekt sågs inte
(406). Så visade exempelvis testet sifferrepetition baklänges lika resultat för placebo och 200 mg modafinil, medan 100 mg
gav signifikant bättre resultat. I en annan studie sågs liknande
resultat med förbättringar i vissa test men inte i andra och utan
samband med dosen (407). Med engångsdoseringen 4 mg/kg
(ca 300 mg totalt) sågs flera förbättringar i testresultaten (393)
medan 100 mg och 200 mg i en annan studie inte visade någon
skillnad mot placebo (408). Modafinil visades nyligen förbättra bilkörningsförmågan vid trötthetssyndrom (409).

att testa eventuell interaktion om preparaten gavs samtidigt
(410). I en pilotstudie tenderade naltrexon, givet som depåinjektion till personer som tidigare kört onyktra och fått alkolås,
att minska antalet försök att starta motorfordonet under alkoholpåverkan (411).
Buprenorfin och metadon är redovisade under N02 Analgetika.
Bupropion är ett antidepressivum, men i Sverige registrerat för
behandling av nikotinberoende. I dosen 150 mg/dag till deprimerade patienter sågs förbättring av kognitiva funktioner, men
det är oklart om det var läkemedlet i sig eller spontan förbättring av depressionen som var orsaken (412). En studie på friska försökspersoner som fick 50 mg x 3 i sju dagar och sedan
100 mg x 3 i ytterligare sju dagar påvisade ingen kognitiv skillnad jämfört med placebo, men kvantitativt EEG visade marginell påverkan (413).
Disulfiram. Tidigare studier har visat att disulfiram givet vid
alkoholberoende eventuellt kan påverka kognition (se sammanfattning av Peeke 1979, (414)), och överdosering har redovisats ge bestående kognitiv nedsättning (415). Disulfiram
givet till icke-alkoholister (fångar) och schizofrena patienter
0,6–1,5 g/dag med ökande doser under 14 dagar visade att huvudsakligen omedelbart minne var försämrat, men även andra
testresultat var nedsatta och schizofrenipatienterna uppvisade
mer av psykotiska symtom (416). Vid en mer "normal" dosering med 0,5 g/dag till sju friska unga personer sågs snarast i
enstaka fall något förbättrade testresultat men dock inga signifikanta förändringar (414). I en senare studie av Gilman 1996
jämfördes personer med alkoholberoende > 1 månad efter senaste alkoholintag bland vilka 11 fick och 37 inte fick. Ingen
skillnad mellan grupperna sågs i neuropsykologiska testresultat
(417).
Vareniklin. Har av FDA (USA: Food and Drug Administration) fått starkare varningstext om psykiatriska problem och
trafikolyckor (418). I en färsk svensk populationsstudie fanns
däremot ingen ökad risk för trafikolyckor eller trafikförseelser
hos användare av vareniklin (419).

N07B Medel vid behandling av
beroendetillstånd

R05 Medel mot hosta och förkylning

Sammanfattning

Difenhydramin, som tillhör första generationens antihistaminer. Däremot har det centralt verkande hostdämpande medlet noskapin i simulatorförsök inte gett någon sådan påverkan.
Man kan inte utesluta att upprepade intag dagligen av etylmorfin kan påverka körlämplighet liksom enstaka överdosering (egen klinisk observation).

Disulfiram verkar inte ge ytterligare försämring av de kognitiva nedsättningar som ofta kan ses hos personer med alkoholberoende.
Akamprosat 2 g/dag och naltrexon 50 mg/dag till friska personer gav svårtolkade resultat om man försöker relatera till baseline-resultaten. Författarna anger dock att det förekommer
nedsättningar i olika testresultat, men om det är signifikanta
skillnader mot baseline framgår inte. Studien var designad för

Sammanfattning
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Rekommendation

Olycksinblandning

För bilförare rekommenderas i första hand alkoholfria läkemedel med sådana substanser som inte påverkar körförmåga/
olycksrisk, exempelvis noskapintabletter.

I 733 fall av misstänkt påverkan i trafik (Ontario 2001–2005)
analyserades blodprov varvid man fann fyra fall (av 42) med
difenhydramin (varav ett i kombination med alkohol). Övriga
38 var påverkade av andra droger och 691 var endast påverkade av alkohol (427). Bland dödsolyckor i delstaten Washington
har andelen med påverkan av difenhydramin ökat från 0,6 %
åren 1992/1993 till 2,7 % under 2001/2002 (428).

Enskilda preparat
Difenhydramin redovisas under R06A Antihistaminer.
Etylmorfin. Det finns inga studier i PubMed om kognitiv påverkan eller inverkan på bilkörning/körsimulator. Dock finns
en svensk studie som visar att när drygt 2 500 prover på förare
som misstänkts för rattfylleri analyserades upptäcktes etylmorfin i 63 fall (2,4 %) och i 27 av dessa fall fanns även andra droger med. Således fanns det 36 fall med endast etylmorfin (inom
terapeutisk nivå) som i avsaknad av alkohol eller andra droger
skulle kunna vara en indikation på att etylmorfin i normaldosering skulle kunna påverka körningen så att misstanke om drograttfylleri uppstått (420). I en norsk studie av metaboliseringen av etylmorfin fick tio friska försökspersoner inta 0,88 ml/kg
kroppsvikt Cosylan (etylmorfinkombination) som en engångsdos. Sju personer drabbades av yrsel och två av sömnighet upp
till 60 minuter efter intag (421).
Kodein redovisas under N02 Analgetika.
Noskapin (50 mg 1+1+2 under 5 timmar) påverkar inte körning
i avancerad bilsimulator (422) .
Alkohol ingår dessutom i:
• Quilla Simplex, Bromhexin: 3,6 % v/v
• Mollipect, Nipaxon: 2,2 mg/ml
• Noskapin: 2,2 mg/ml
• Cocillana-Etyfin: 9,6 %

Sammanfattning
Påverkan på CNS har minskat i takt med att nya substanser har
tagits fram. På den svenska marknaden har dessutom flera av
de sederande antihistaminerna avregistrerats men ett fåtal substanser av de tidigare generationerna finns kvar. Några av studierna antyder att kvinnor är känsligare för antihistaminer men
i flertalet av studierna har man testat endast män, vilket innebär viss kvarstående osäkerhet ur bilkörningssynpunkt vad gäller kvinnor. I studierna fanns det dessutom nästan alltid någon
eller några individer där körningen fick avbrytas därför att trafikläraren bedömde föraren alltför påverkad alternativt att föraren själv avbröt på grund av känsla av osäker körning, vilket
innebär att det kan finnas stora individuella variationer i hur
stor CNS-påverkan blir. Speciellt gäller detta (även för nyare
substanser) när man överskrider rekommenderade doseringar.

Rekommendationer
För aktiva bilförare bör i första hand tredje generationens antihistaminer väljas, där fexofenadin är mest väldokumenterat beträffande avsaknad av påverkan relevant för bilkörning, även
om rekommenderad dos överskrids. Loratadin, som tillhör andra generationens preparat, är också ett bra val på basis av lång
klinisk erfarenhet och avsaknad av sedativ effekt vid rekommenderad dos (425).

R06A Antihistaminer för systemiskt bruk
Antihistaminer, främst första generationens, är kända för att ha
trötthet som biverkan, vilket även lett till att medlen använts
som sömnmedel. Allergisymtom i sig kan ge störd nattsömn
och därmed dagtrötthet med tillhörande trafiksäkerhetsrisk
(423). Antihistaminbruk allmänt har visat sig öka olycksrisken
tre gånger oberoende av eventuell sömnighet (424). Även andra generationens antihistaminer kan ha viss sederande effekt,
speciellt om terapeutisk dosering överskrids (425, 426). Viss
toleransutveckling kan ses, men eftersom läkemedlen i gruppen ofta tas vid behov har resultaten för singeldoser klinisk relevans.
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Enskilda substanser – 1:a generationens
antihistaminer
Difenhydramin 50 mg gav kraftig påverkan på resultaten av
ett simulatortest (BAC > 1 ‰) (429) och sämre psykometriska
testresultat (430). Difenhydramin 50 mg som singeldos gav 1,5
timme efter intag signifikant sämre resultat jämfört med baseline och placebo (431). En engångsdos om 25 mg gav signifikant
inverkan på psykometriska tester efter sex timmar (432). Difenhydramin givet 50 mg 1 x 1 inverkar på körning två respektive fyra timmar efter intag, motsvarande BAC > 0,8 ‰ (433)
eller BAC > 0,5 ‰, (434, 435) samt även efter fyra dagars medicinering (432). Även kognitiva testresultat påverkas negativt
av difenhydramin (431). I kontrast till påverkad körning sågs
i studien av Richardson och medarbetare (436) att kognitiva

Trafik, riskfyllt arbete och läkemedel

testresultat på dag fyra efter administrering av 50 mg x 2 nådde
placeboresultat vilket talar för viss toleransutveckling. Difenhydramin var det vanligaste läkemedlet bland piloter som dog i
flygolyckor i USA 2004–2008, vilket fått en amerikansk myndighet att överväga åtgärder (437).
Dimenhydrinat. Manning och medarbetare (438) undersökte
hur dimenhydrinat 100 mg x 3 påverkade kognitiva test och
sömnighet i relation till placebo. Den största påverkan såg man
tre timmar efter första dosen, efter elva timmar sågs en nivå
något bättre än baseline men sämre än placebo. Huvudsakligen
kan förbättringarna hänföras till omtestningseffekter, men viss
toleransutveckling fanns med i bilden. Effekterna efter tre timmar uppskattas av författarna motsvara en påverkan av alkohol mellan 0,4 och 0,6 ‰ BAC. Största effekten på sömnighet
(mätt med Stanford sömninghetsskala) sågs vid sju timmar efter första dos. I en studie jämförde Schneider och medarbetare
(439) dimenhydrinat 50 mg i engångsdos med två andra substanser i en 3-fas cross-over-studie. Testresultat (reaktionstid)
mättes med Wiener Test System före intag, 1,5 och tre timmar efter intag samt EEG-mätning (P300-fördröjning). Någon
skillnad i reaktionstider sågs inte, men avsaknad av placeboresultat (träningseffekter) innebär att det i verkligheten troligen föreligger en försämrad reaktionstid. En ökad svarslatens
på EEG talar för att så är fallet. Ett något utvidgat testbatteri
användes senare av Philipova och medarbetare (440) med samma upplägg av studien, men nu inklusive placebo. Här ser man
tydligt inlärningseffekterna och dimenhydrinat saknar dessa,
vilket talar för att påverkan motsvarande inlärningseffekterna
finns. EEG-mätningen (P300) visar ökad svarslatens. År 2008
rapporterade Kanamaru och medarbetare (441) nedsatt kognitiv funktion för dimenhydrinat 50 mg i jämförelse med placebo
och cirka 1,5 timme efter intag.
Hydroxizin 30 mg var mer sederande och gav längre bromsreaktionstider än placebo och fexofenadin (120 mg) i körtest
(442). En engångsdos med 25 mg hydroxizin jämfördes med
cetirizin och placebo varvid man såg en negativ påverkan av
hydroxizin på CNS-funktioner, mätt med kognitiva tester
(443). Cetirizin (20 mg) gav ingen sådan påverkan.
Klemastin 2 mg x 2 försämrade körförmågan tre timmar efter
intag jämfört med placebo dag ett och fyra efter insättandet
och effekten potentierades av alkohol (444). Engångsdos 2 mg
försämrade körförmågan fyra timmar efter intag motsvarande
0,8 ‰ BAC (445). På dag fyra efter 1 mg x 2 sågs i något
enklare körtest ingen skillnad mot placebo (446) och inte heller
i en annan studie med 1 mg x 2 i 3 dagar (447).

Prometazin 30 mg x 1 i fyra dagar med åtta psykometriska
mätningar dag 1 och 4 gav ett flertal signifikanta försämringar
dag ett samt påverkade Critical Flicker Frequency även dag fyra. Viss toleransutveckling kan således misstänkas (448). Engångsdos 25 mg med mätningar 1,5; 3 och 6 timmar efter intag gav försämrade psykometriska testvärden i flertalet av mätningarna (449) och liknande resultat i ett par andra studier
(450, 451, 452).
Alimemazin. Det finns inga studier (PubMed) som berör bilkörning eller kognitiva funktioner.
Meklozin. Det finns inga studier (PubMed) som berör bilkörning eller kognitiva funktioner. I produktinformationen finns
dock trafikvarningstext. I en studie inom rymdfarten rangordnades fyra läkemedel mot rörelsesjuka efter kognitiv påverkan:
(bäst) meklozin > skopolamin > prometazin > lorazepam (452).

Enskilda substanser – 2:a generationens
antihistaminer
Cetirizin som 5, 10 eller 20 mg singeldos gav ingen påverkan
vid test i körsimulator (450) medan 10 mg gav påverkan jämförbar med BAC 0,3 ‰ 3 timmar efter administrering vid en
timmes körtest på väg (454). I en studie av Volkerts med
10 mg x 1 sågs ingen skillnad mot placebo vid en timmes körning på väg dag 1 eller 4 (446). Patat och medarbetare kunde
inte visa någon effekt på körning med 10 mg steady state, men
denna körning varade endast 20 minuter (455). Efter 10 respektive 20 mg i engångsdos sågs ingen inverkan på psykometriska tester 1; 2; 24 och 36 timmar efter intag (443) eller efter
10 mg x 1 under fyra dagar (448). Dosen 10 mg x 1 utvärderad
3 timmar efter intag dag 1 och 4 gav signifikant sämre körförmåga för kvinnor men inte för män (456). Dosen 10 mg given 3
timmar före körning visade ingen påverkan jämfört med placebo (457). Enkeldos om 10 och 20 mg påverkade minnessnabbhet och resultat i tracking test negativt (458).
Ebastin 10, 20 och 30 mg givet x 1 i fem dagar med körtest dag
ett och fem gav ingen påverkan på körförmågan jämfört med
placebo, utöver 30 mg-dosen på dag fem (459, 460). Motsvarande dosering gav inte heller någon påverkan på psykometriska tester (461). Psykometriska tester fem timmar efter intag
av 10 mg i engångsdos visade ingen inverkan på testresultaten
jämfört med placebo (462). Ingen skillnad sågs vid 20 mg i engångsdos vid en pilotstudie där Wiener Test System användes
(463).
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Loratadin 10 mg/dag höjd till 20 mg/dag visade ingen inverkan på kognitiva funktioner jämfört med placebo vid test 1–5
dagar (464). Engångsdos om 10 mg gav ingen påverkan på
kognitiva test eller vid en timmes körning på väg (454). Engångsdos 5 mg gav ingen försämring i neuropsykologiska test
jämfört med baseline eller placebo (431) eller efter fyra dagar
(448). Vid 10 mg engångsdos och sex tester under 24 timmar
sågs inte heller någon skillnad mot placebo (450).

Enskilda substanser – 3:e generationens
antihistaminer
Desloratadin i enkeldos 5 mg med kognitiv testning 1,5 timme
efter intaget visade ingen negativ effekt på testresultaten (431).
Samma dos gavs inför ett körtest två timmar efter intaget utan
att ge någon påverkan av körförmågan eller kognitiva funktioner (431). Uthållighet och kognitiva funktioner påverkades inte av desloratadin utan resultaten var jämförbara med placebo
(431).
Fexofenadin givet 60 mg x 2, 120 mg x 1, 120 mg x 2 och
240 mg x 1 gav ingen försämring av körförmågan 3 timmar efter intag dag 1 eller 4 efter insättandet. Tvärtom sågs på dag fyra, vid 240 mg x 1, en signifikant förbättring. Ingen interaktion
med alkohol sågs (444). I en simulatorstudie sågs ingen negativ inverkan efter 60 mg x 1 (429). Två timmar efter intag av
180 mg sågs ingen skillnad mot placebo i psykometriska tester (430). I en studie gavs 120 mg i engångsdos och psykometrisk testning gjordes en, tre och sex timmar efter intaget varvid
ingen skillnad mot placebo sågs (432). Inte heller sågs någon
skillnad mot placebo vid 80, 120 och 180 mg i engångsdos i
test av CFF eller CRT (450). Vid doserna 60 och 120 mg sågs
inte heller någon skillnad jämfört med placebo (451).

Åldrande, läkemedel och olycksrisk
I en populationsstudie ökade förskrivna bensodiazepiner och
antidepressiva signifikant risken att förare 60 år eller äldre
skulle vara med i en motorfordonsolycka med behov av sjukhusvård, medan det endast fanns ett marginellt signifikant samband med opioidanalgetika (466). Att äldre förare är känsliga
för bensodiazepiner har bekräftats i svenska studier (467).

Övriga läkemedel
Läkemedel (inklusive växtbaserade läkemedel) som innehåller
etanol (etylalkohol), till exempel vissa multivitaminpreparat
och hostmediciner, är givetvis olämpliga att ta i samband med
bilkörning av två skäl. Dels för att alkoholen i sig inverkar på
körförmågan, dels för att alkoholen kan potentiera effekterna
av andra läkemedel, speciellt bensodiazepiner men även många
andra grupper av läkemedel. Echinagard orala droppar, som är
ett naturläkemedel mot förkylning, innehåller exempelvis 22 %
(v/v) etanol, medan av vitaminpreparaten innehåller Malvitona
15,7 %, Vitatonin och Beviplex forte 10 % (w/v) etanol.
Växtbaserade läkemedel som är sömngivande, lugnande etc
har en potentiell förmåga att kunna påverka kognition och trafiksäkerhet men studier saknas. Från ett begränsat antal studier kan skönjas att valeriana har begränsade kognitiva bieffekter, men också begränsad terapeutisk effekt (468). Många cancerpatienter får subjektiva kognitiva besvär efter cytostatikabehandling, de flesta övergående men i vissa fall bestående; mekanismerna är ofullständigt kända, och eventuella effekter på
bilkörningsförmågan är okända (469).

Förkortningar
ATC - ATC-systemet är fastställt av WHO och betyder ”systemet för anatomisk, terapeutisk och kemisk klassificering av läkemedel”. ATC-systemet är ett farmakologiskt ”alfabet” som
berättar om vilken farmakologisk effekt ett läkemedel utövar.

ERP – Event Related Potentials – EEG-reaktion på visuella eller audiella stimuli
FDA – Food and Drug Administration – USA:s motsvarighet
till bland annat Läkemedels- och Livsmedelsverket

BAC – Blodalkoholkoncentration
GLP1 – Glukagonliknande peptid 1
BVFS – Banverkets författningssamling. Förvaltas sedan 2010
av Trafikverket

HbA1c – Ett protein som speglar blodsockerläget under en
längre period

BGAT – Blood Glucose Awareness Training
ICADS – The International Council on Alcohol & Drug Safety
BVFS – Banverkets författningssamling
Im – Intramuskulär injektion
DRUID – Driving under the influence of drugs, alcohol and
medicines. EU-projekt
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Iv – Intravenös injektion
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LEAD – Liraglutide Effect and Action in Diabetes
NSAID – Non Steroid Anti Inflammatory Drug
LSFS – Luftfartsstyrelsens författningssamling
LVFS – Läkemedelsverkets författningssamling

medicinaldrugs1.pdf.
11. Pil K, Raes E, Van den Neste T, Goessaert A-S,
Veramme J, and Verstraete A. Driving under the
Influence of Drugs, Alcohol and Medicines (DRUID):
Review of existing classification efforts. 2008 Feb. 7
[cited 2015 Oct. 15]; TREN-05-FP6TRS07.61320-518404-DRUID. Deliverable 4.1.1 Rev.

P300 – se ERP, reaktion vid audiellt stimulus
PD – Parkinson Disease – Parkinsons sjukdom

12.

PubMed - En kostnadsfri databas med artiklar om medicin och
relaterade ämnen
13.
SFS – Svensk författningssamling
SSRI - Selektiva serotoninåterupptagshämmare (eng. Selective
serotonin reuptake inhibitor)

14.

SU – Sulfonylurea, en grupp perorala antidiabetika
15.
TBL - Trafikbrottslagen
TSFS – Transportstyrelsens författningssamling
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