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FÖRORD

I föreliggande meddelande redovisas erfarenheter från

en resa i USA 18 oktober - ll november 1977. Resans

syfte var att studera trafikprövning och trafikträning

för handikappade samt att studera olika hjälpmedel för

bilkörning.

Stort intresse samt även visst ekonomiskt bidrag har

kommit oss till del från Folksam - bil, Handikappinsti-

tutet, Majblommekommittên i Linköpings kommun, Statens

väg- och trafikinstitut, Statens Trafiksäkerhetsverk,

Stiftelsen Sven Jerrings Fond, Sunnerdahls Handikapp-

fond samt östergötlands Läns Landsting.

Utan detta stöd hade studieresan ej kunnat komma till

stånd. Studiegruppen vill härmed framföra sitt varma

tack och hOppas på fortsatt gott samarbete inför fram-

tiden.



Veterans Administration (V.A.), Prosthetics Center,

252 Seventh Avenue, New York, New York 10001

David Knoller - direktörsassistent

Anton Reichenberger - projektledare

Donald Wright - koordinator för forskningsprojekt

Veterans Administration (V.A.) har tre huvudavdelningar:

l. Management and budget

2. Medicine and surgery

3. Veterans benefits

V.A. har 171 avdelningar i USA. Prostetics Center i New

York utgör en av dessa. Där finns laboratorier för pro-

tes- och ortosteknik, där man bland annat testar protes-

och ortoskomponenter. Testningarna innebär huvudsakli-

gen en teknisk provning; Denna avdelning utnyttjas

också för teknisk provning av handikappaggregat för

bilar. Provningarna omfattar bland annat utmattnings-

prover vid tryck-, böj- och torsionspåkänningar och

Vibrationsprover. För att föras upp på V.A:s förteck-

ning över godkända komponenter måste dessa passera

provningsavdelningen. Handikappaggregat som redan god-

känts av V.A. testas på nytt varje år. Man önskar kon-

trollera att företagen håller godtagbar standard och

inte gör modifiering av aggregaten, som kan äventyra

tillförlitligheten.

Inom transportområdet har man ingen praktisk, patient-

orienterad provningsverksamhet vid detta center, utan

bedriver endast teknisk provning. Inte heller utförs

beteendevetenskapliga experiment med handikappade för-

sökspersoner för att utvärdera komponenter eller system.

Man har dock en enkel simulator för reaktionstidstest

där olika ljussignaler kan ges med varierande tider.

Försökspersonernas uppgift är att så fort som möjligt

reagera på dessa genom att bromsa. Olika typer av
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\hand- och fotreglage kan på så vis provas. Handaggrega-

ten utsätts för vibrationstest med en belastning av

ca 5 G. Det har därvid hänt att skruvar och muttrar

lossnat. Vid utmattningsprov testas handaggregat under

300 000 cykler. Man har därvid konstaterat brister i

hållfastheten som föranlett modifieringar så att ut-

mattningsbrott inte skulle förekomma.

  

Figur 1. Simulator för provning av reaktionstider vid
användning av olika handikappaggregat. Bilden

visar en typ av handkontroll där gasgivning och

bromsning sker genom påverkan av en ring pla-

cerad innanför ratten.

Även rullstolar testas vid V.A. Man har även börjat

intressera sig för manipulatorer monterade på rullsto-

lar. Manipulatorerna befinner sig dock fortfarande på

prototypstadiet.

På den tekniska avdelningen visades ett videoband, där

en person med triplegi självständigt förflyttade sig i

och ur sin bil - en skåpvagn (van) - som modifierats

speciellt för honom. En lyftplatta monterad baktill

kunde manövreras såväl utifrån som från förarplatsen.

Den handikappade satt i sin elektriska rullstol och
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körde. Bilen var utrustad med aggregat, så att den

kunde framföras med enbart en hand. Föraren klarade

alla moment i samband med i- och urstigning samt kör-

ning i trafik på ett utmärkt sätt. Mr Reichenberger

talade om, att de stora bilfabrikernai.USA har mycket

litet intresse av att framställa handikapphjälpmedel.

Man är rädd för det juridiska ansvar, som eventuellt

kan uppkomma, om en person med handikapp skadar sig i

en trafikolycka och det kan göras gällande, att handi-

kappaggregatet har bidragit till olyckan. Det exempli-

fierades med aktuella rättegångar. En person hade t ex

nyligen stämt ett företag på 750 000 dollar med moti-

veringen att hans handaggregat gått sönder och orsakat

en trafikolycka. Polisutredning hade dock visat, att

aggregatet gått sönder som en följd av olyckshändelsen

och således inte orsakat den.

Det är huvudsakligen små "källarföretag" med högst

3 - 4-anställda, som producerar specialutrustning för

handikappade bilförare. En svårighet i detta sammanhang

är att de amerikanska bilföretagen byter årsmodell varje

år. Aggregaten måste därför modifieras årligen. I regel

sker detta genom enkla tillägg och omkonstruktioner av

befintliga aggregat. Efter några år kan dessa därigenom

bli klumpiga och opraktiska.

Bilistens försäkringspremie blir dyrare om handkontroll

används, detta trots att det inte lär finnas någon

statistik som visar att personer med rörelsehinder

skulle vara inblandade i trafikolyckor i större ut-

sträckning än andra.

Beträffande monteringen av handkontroller framhölls,

att V.A. inte gärna godkänner sådana aggregat som hind-

rar rattstångens sammantryckning vid kollision. Den

bästa typen av handkontroll anser man vid V.A. vara

den, där gasgivning och broms sker genom påverkan av

en ring placerad innanför ratten (se figur 1). När
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ringen dras mot föraren påverkas gasreglaget, och när

den skjuts ifrån föraren uppkommer bromseffekt. För att

göra det möjligt att köra utan att hela tiden hålla i

denna inre "ratt" kan gasreglaget fixeras. Det ansågs

vara en fördel om övriga reglage (belysning, blinkers

etc) placeras centralt i ratten, så att föraren lätt

når dem.

Vid V.A. har man praktisk erfarenhet av att reaktions-

tiden vid användning av handaggregat är hälften så lång

som vid användning av konventionell broms/gas. Detta

har i och för sig tidigare visats i beteendevetenskap-

liga experiment, men ett praktiskt verifierande är ändå

värdefullt. Vid konstruktion av handikappaggregat för

bilar använder man ofta komponenter från flygindustrin.

Skåpvagnar är mycket populära i USA och populariteten

tycks vara i stigande. En skåpvagn av Ford-modell

kostar ca 7 000 dollar i konventionellt utförande.

Handikapputrustning med lyftplatta, aggregat och fast-

hållningsanordning för förare sittande i rullstol

kostar ungefär lika mycket därtill.

På V.A. är man medveten om att dagens rullstolar inte

uppfyller de krav på hållfasthet, som man ställer på

övriga komponenter i samband med handikapphjälpmedel

för bilkörning. Visst utvecklingsarbete pågår för att

få fram rullstolar, som är mera lämpade att också an-

vändas som förarstolar vid bilkörning.

Ett önskemål är att kunna använda mindre bilar med

tanke på ökande bensinkostnader. Problemet är dock,

att det då blir svårt att få in rullstolen i bilen.
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MediCab Conversions Ltd, 68-72 Runyon Avenue/Yonkers,

New York 10710

Judy Patterson - Försäljningsdirektör

Eric Philip Nachman - advokat

Mrs Patterson omtalade att ca 80 personer är anställda

av MediCab. 40 av dessa är chaufförer, 20 arbetar med

ombyggnader av bilar och 20 är kontorsanställda.

MediCab började som en motsvarighet till den svenska

färdtjänsten. Avsikten var att transportera personer

med handikapp till sjukhus, läkarbesök och liknande.

För att göra det möjligt för de handikappade att själva

framföra ett fordon började för ett par år sedan en

verksamhet med ombyggnad av bilar. Under de två år, som

verksamheten pågått, har ca 80 ombyggnader gjorts år-

ligen. Väntetiden för ombyggnad har varit max en månad.

Utöver ombyggnad av bilar arbetar man också med repara-

tioner och service. Man brukar avrådabilägarna från

att försöka reparera själva, eftersom detta kan inne-

bära säkerhetsrisker.

MediCab har New York-området som upptagningsområde.

Man får sina "remisser" från New Yorks Offices of

Vocational Rehabilitation, från Veterans Administration

och från Institute of the Paralysed Veterans Administra-

tion.

Staten New York betalar de extra anordningarna på

bilen om personen, söm skall använda den, arbetar

eller studerar. I annat fall får vederbörande själv

stå för kostnaderna. När staten betalar infordras an-

bud från tre olika firmor. Den som givit det lägsta an-

budet får arbetet. Staten New York betalar alltså änd-

ringen av bilen, men inte själva fordonet. MediCab de-

biterar 25 dollar per timme.
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Av de handikappade som får service genom MediCab räk-

nar man med att ca 80% finansierar kostnaderna för om-

byggnad genom delstatsbidrag, 15% genom bidrag från

*Veterans Administration och 5% genom privat finansiering.

Man brukar i USA räkna med att en skåpvagn kan användas

5 - 7 år, medan en vanlig bil beräknas ha en livslängd

på 2 år (1).

Vid besöket på MediCab fick vi träffa en advokat med

traumatisk tetraplegi (C VI-funktion). Vi fick också

träffa en annan advokat med paraplegi p g a MS. Båda

körde skåpvagnar, som byggts om med lyftplatta (se

figur 2 och 3). Hela taket i skåpvagnarna var förhöjt

ett par decimeter för att möjliggöra för den handikap-

pade att köra in med sin rullstol. Mannen med tetra-

plegi satt i sin elektriska rullstol och körde. Para-

plegikern hade en modifierad förarstol som kunde

skjutas bakåt, så att han kunde förflytta sig från

sin egen manuellt drivna rullstol till förarsätet och

sedan flytta fram detta till lämplig körställning.

Tetraplegikern använde sin bil som kontor, när han

hade klienter, som bodde så att han inte kunde komma

in till dem med sin elektriska rullstol. Han poängte-

rade att det är viktigt att hastigheten på lyftplat-

tan är relativt hög, inte minst med tanke på regniga

dagar. När liften är placerad så att man förflyttar

sig i och ur bilen från gatan är det också av trafik-

säkerhetsskäl viktigt att det sker så snabbt som möj-

ligt. En fördel med skåpvagn är att den handikappade,

och i förekommande fall även vårdaren, snabbt kommer

under tak och slipper stå ute i kylan och regnet vid

förflyttning från rullstol till bilsäte.

Mrs Patterson påpekade flera gånger att hOn var tvungen

att undvika alltför komplicerade arbeten beroende på

risken att bli stämd i den händelse en olycka skulle

inträffa som kunde skyllas på anpassningen av bilen.
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Figur 2. Skåpvagn med förhöjt tak och liftplatta på
sidan.
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Vid MediCab användes av samma anledning uteslutande

komponenter som godkänts av V.A.

För patienter som bor alltför långt ifrån MediCab

finns det heller inte någon möjlighet att få hjälp

genom MediCab. Orsaken är att det då skulle uppstå

svårigheter beträffande service. Man betonade flera

gånger vikten av att inte lämna patienten med sin bil,

utan att kunna ta ansvar för uppföljning och service.

Denna aspekt präglade också inställningen till att

utöka verksamheten. Man ville inte bli större än att

man utan väntetid för patienterna skulle kunna erbjuda

service och reparationer av utrustningen.

På MediCab har man inget träningsprogram för att lära

de handikappade att köra. Detta överlåter man helt

till olika rehabiliteringscentra.

Alla Skåpbilar utrustas med en mjuk, genomskinlig

plastlins, som klistras fast på bilens bakruta. Genom

linsen får man en vidvinkelbild av miljön bakom bilen

(se figur 4).
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Figur 4. En plastlins som fästes på bakrutan ger
ökat synfält.
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Human Resources Center, (Abilities), Albertson, Long

Island, New York 11507

 

Frank Gentile - institutschef

Jack Dillon - trafiklärare

Ed Colderd - trafiklärare

Peggy Stewart - Sekreterare

H Krobath - forskare

Human Resources Center har ett treårigt anslag av fede-

rala medel, som finansierar ett projekt gällande tra-

fikutbildning av handikappade bilförare. Man befinner

sig mitt i denna period. Medlen erhålls via Nassau

county. De möjliggör kostnadsfri trafikutbildning för

handikappade bosatta i Nassau county. 80% av eleverna

vid trafikskolan kommer från Nassau medan 20% kommer

från andra områden i närheten av New York City. De

sistnämnda får betala utbildningen själva. Vid Human

Resources Center finns såväl en elementary school som

en high school. Utbildning i bilkörning är ett schema-

lagt ämne vid båda dessa skolor. Samtliga elever är

rörelsehindrade.

Trafikutbildningen inleds med en bedömning av elevens

möjligheter att köra bil. Under den tvåårsperiod, som

programmet varit i funktion, har 196 personer från

Nassau county genomgått denna bedömning. Av dessa har

118 godkänts. Ingen av dem som godkänts vid den ini-

tiala bedömningen har hittills blivit underkänd, utan

har erhållit körkort eller är fortfarande under utbild-

ning. Den vanligaste orsaken till underkännande vid

den initiala bedömningen har varit följder efter hjärn-

skada. I ett par fall har elever godkänts av prövnings-

teamet men sedan inkommit med läkarintyg, som medfört

att de ändå inte kunde fortsätta utbildningen. I ett

fall gällde det en person med hjärnskada och påtagligt

långsam tankeverksamhet (slow cerebration). I det andra

fallet var det fråga om en synnedsättning.
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Den initiala bedömningen kostar 100 $ för personer

som inte är bosatta i Nassau. Efter godkänd bedömning

får eleven börja med körundervisningen. Varje lektion

kostar 20$. Eleverna övningskör i bil en timme två

dagar i veckan. Träningen omfattar i genomsnitt 20

veckor. Betydligt längre träningstider förekommer dock.

Man fortsätter utbildningen så länge man kan iakttaga

en förbättring av elevens prestationer. En tetraplegiker

hade exempelvis övningskört 13 månader innan han fick

sitt körkort. Om man på förhand misstänker att kör-

kortsutbildningen kommer att ta ovanligt lång tid kan

träningstiden ökas till två timmar två gånger i veckan.

Vid "Abilities" har en person med en C V-skada fått

totalt 180 körlektioner ä 1 1/2 timma innan körkortet

klarades. Det är den för dagen längsta träningstiden

för körkortsutbildning.

Vid "Abilities" har man flera bilsimulatorer, som dock

endast används för den initiala bedömningen före ut-

bildningen (se figur 5). Man använder simulatorerna i

mycket ringa utsträckning för träning. Bedömningen i

simulator tar ca 40 - 60 minuter.

  

Figur 5. Interiör från lektionssal med simulatorer vid
"Abilities".
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För att en person med symtomet epilepsi skall få

körkort kräver man anfallsfrihet under minst 2 år.

Om en sökande har ett läkarintyg, som avstyrker körkort

rekommenderas vederbörande att söka en annan läkare

för att om möjligt få intyg med tillstyrkan. Det är

dock osäkert omnågon följt denna rekommendation.

Vid "Abilities" eftersträvar man att göra så lite för-

ändringar av bilen som möjligt. Motiveringen härför

är att det blir svårare att hyra bil för en person

med handikapp, om det finns förbehåll i körkortet

beträffande handikapputrustning. Bilen blir också

dyrare i inköp. Det blir dessutom större risk för tek-

niska fel.

Man använder sig av tre olika typer av handaggregat

för gasgivning och broms:
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l. Right angel push - vilket innebär att handreglaget

 

förs nedåt - mot föraren parallellt med ratten vid

gasgivning och vinkelrätt mot ratten ifrån föraren

vid bromsning. Fördelen med detta system anses

vara att det tillåter att man ger gas och bromsar

samtidigt, vilket kan vara värdefullt för handampu-

terade och tetraplegiker, t ex vid start i uppförs-
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Figur 6. Principskiss visande handaggregat av typen
right angel push.
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2. Pull - push-reglaget förs mot föraren Vid accele-

ration och ifrån föraren Vid bromsning. Detta

aggregat används ej för dubbelsidigt handamputerade

eller för tetraplegiker. Det anses annars vara det

säkraste aggregatet. Det är också det billigaste.

Genom aggregatets konstruktion kan man inte ge gas

och bromsa samtidigt, Vilket anses vara en fördel

för t ex personer med dålig koordination.

 

    

 

Figur 7. Principskiss Visande handaggregat av typen
pull-push.
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3. Twist - push-aggregatet är så utformat att gasgiv-

 

ningen sker genom att ett handtag vrids ungefär

som på en motorcykel. Bromsning sker genom att

handtaget förs ifrån föraren parallellt med ratt-

stången. Även denna konstruktion möjliggör samti-

dig gasgivning och bromsning, med de för- och nack-

delar detta kan innebära. Twist - push kräver god

handfunktion och handledsrörlighet. Dettaaggregat

lämpar sig således inte för amputerade eller tetra-

plegiker.

 

 

Figur 8. Principskiss Visande handaggregat av typen

twist-push.
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Vid "Abilities" använder man inget aggregat med en kon-

centriskt placerad ring inuti ratten för gasgivning och

bromsning av den typ som demonstrerades vid Veterans

Administration (se figur 1). Man anser att de tre ovan

nämnda aggregaten fyller de behov man hittills mött.

För styrning använder man sig ibland av rattspinnare,

om eleven har god funktion i de övre extremiteterna.

 

 

Figur 9. Rattspinnare av vanligt utförande.

 
Figur 10. Rattspinnare placerad på en tvärslå som lätt

kan sättas fast på ratten.
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Den placeras "klockan åtta" på ratten om det är vänster

arm respektive hand, som skall användas vid styrningen.

Om höger hand respektive arm skall användas, placeras

rattspinnaren "klockan fyra". Detta anser man vara

säkrare om vägen är ojämn. Den traditionella placeringen

"klockan tio" och "klockan två" anser man mindre säker.

Även om eleven önskar den traditionella placeringen

av rattspinnaren medger man inte detta.

För tetraplegiker används en "styrortos" (steering

cuff) som placeras över handen och handleden. Styr-

ortosen kan köpas genom Surgical Supply House. Man an-

vänder också en annan typ av handortos för tetraplegi-

ker bestående av ett stålband böjt i form av bokstaven

U med en metallten fastsvetsad på mitten. Anordningen

kallas för quad yoke splint. Den kan köpas genom en

firma vid namn Manufacturing and Production Services

i Californien.

För handamputerade personer används den s k Sierra

driving ring. Den består av en hållare med en ring som

sätts fast på ratten. Den amputerade kan sticka in

proteskroken i ringen för att styra. Man anser det

viktigt att ratten kan ställas in i ett mera horison-

tellt läge när man kör med handortos. Om ratten är

placerad på traditionellt sätt kan det annars bli

svårt att vrida runt den (se figur 12).
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Figur 11. Enkel "handortos" för tetraplegisk bilförare.

 
Figur 12. Sierra driving ring för styrning med protes-

ring.
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Dr H Krobath demonstrerade en bilsimulator, som han hade

konstruerat så att man kan modifiera styrmotståndet (se

figur 13).

 

Figur 13. Dr Krobath's bilsimulator.
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Dunlap and Associates, INC, Eastern Division,

One Parkland Drive, Darien, Connecticut 06820

Dr Jack W M Dunlap - institutschef

Joseph T Fucigna-vice verkställande direktör

Dr Richard Blomberg-vice institutschef

Dr David Pressur - forskare

William Leaf

Thomas Naughton

Robert Breedlove

Företaget har ursprungligen haft huvudsakligen militära

uppdragsgivare. Först 1965 började man intressera sig

för trafiksäkerhetsfrågor och trafikmedicinska problem.

Vid företaget finns ca 35 forskare, som i huvudsak

sysslar med avancerade datasystem, databehandling och

experimentell psykologi.

I samband med de trafikmedicinska forskningarna har

man brottats med svårigheter att formulera vad som

skall anses vara "normal" olycksfallsfrekvens och hur

jämförelser med olika grupper av handikappade skall

ske. Thomas Naughton beklagar mycket att det inte finns

någon samordning mellan olika centra då det gäller tra-

fikforskning i USA. Intresset för handikappfrågor i

trafiksammanhang har ökat betydligt under de senaste

åren, inte minst på grund av antalet personer som

blivit handikappade i Vietnamkriget. På federal nivå

har Department of Transportation och Department of

Education börjat samarbeta, vilket anses som en fördel.

När det gäller trafikforskning har man tydligen länge

underlåtit att studera säkerhetsaspekten, men nu anser

man att det är dags att även ta itu med detta.

Thomas Naughton talade vidare om en av deras rapporter,

som handlar om olika handikappgruppers förmåga att köra

bil (Impact Study on Driving by Special Populations,

Volume I och II).
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Han poängterar att de äldre egentligen är den största

handikappgruppen. Lagarna i USA regleras i stor ut-

sträckning av starkaintressegrupper. De äldres intresse-

grupper blir allt starkare och får allt större infly-

tande. Thomas Naughton anser därför att äldrefrågor i

framtiden kommer att bli alltmer betydelsefulla.

Vi kom in på frågan om handikappade är bättre eller

sämre bilförare än genomsnittspopulationen. Trots om-

fattande litteraturgenomgång kände Thomas Naughton

inte till några undersökningar av hur handikappade

verkligen kör. Han sade: "Jag kan inte bevisa det,

men jag slår vad om att de handikappade är bättre bil

förare än andra". Vissa riskgrupper finns emellertid

t ex personer med ataxi.

Robert Breedlove talade om "The elderly driving

licensing system project". Han uppehöll sig framför

allt vid en diskussion om synen hos människor i olika

åldrar. Synförmågan.och förmågan till central inter-

pretation anses vara en av de viktigaste av de funk-

tioner som avtar med åldern. Faktorer som minskar kon-

trasten i synintrycken (t ex smutsig vindruta) är av

större betydelse för äldre än för yngre personer. Or-

saken till synnedsättning hos äldre människor är

retinadegeneration, grumling i ögats medier och insuf-

ficiens i ciliarmuskeln. Beläggning av tobaksrök på

insidan av vindrutan kan bidra till att minska kontras-

ten på ett för äldre mycket ogynnsamt sätt.

Olika undersökningar har visat, att äldre personer ut-

sätter sig för mindre olycksfallsrisker än yngre. De

kör exempelvis 5 - lO miles/h saktare när de är över

65 år. De undviker att byta fil i onödan, håller längre

avstånd till framförvarande bil, undviker rusningstra-

fik etc. Man har inte iakttagit någon större frekvens

av allvarliga felhandlingar hos äldre bilförare om man

jämför dessa med yngre. Det anses dock vara värdefullt
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att ge äldre bilförare en extra träning för att för-

bättra deras trafiksäkerhet. Man måste också göra den

äldre bilföraren medveten om sina "handikapp" t ex

nedsatt mörkerseende, svårigheter att se föremål som

ej har god kontrast mot omgivningen eller som snabbt

försvinner ur fokus etc.

Vi diskuterade hur man skall bära sig åt för att fånga

in riskgrupperna. Som Robert Breedlove ser det är enda

chansen att komma vidare med detta problem i USA att

öka informationen, så att människor frivilligt låter

undersöka sig och skaffar sig extra träning, informa-

tion och utbildning. Robert Breedlove gav oss titeln

på ett testbatteri för undersökning avolika synfunk-

tioner: "Williams and Graf 1975 Mark II vision test".

Man skall försöka klassificera olika sjukdomar och

handikapp. Sedan ämnar man samla information om olyckor,

som drabbat personer i de olika sjukdoms- och handi-

kappgrupperna. Undersökningen är åtminstone i sitt

initialstadium mycket ambitiöst upplagd. Man ämnar

börja med att inventera vilka liknande undersökningar

som har gjorts runt om i världen och säger sig vara

speciellt intresserad av samarbete med Sverige. Resul-

taten från denna undersökning hoppas man skall få en

praktisk användning. Exempelvis tänker man sig att en

läkare skall kunna få en "lathund" att slå upp i vid

körkortsundersökning av en person med handikapp.

Läkaren skall då kunna finna vilka symtom, som han

speciellt bör ge akt på, eftersom de visat sig kunna

innebära trafikrisker. Det.kan finnas anledning att

hålla kontakt med Dunlap för att se hur den här under-

sökningen utfaller.
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New York University Medical Center, Institute of

Rehabilitation Medicine, 400 East 34th Street, New

York, New York 10016

 

Jack M Hofkosh - chef för avdelningen för fysi-
kalisk terapi

Jiri C Sipajlo - chef för avdelningen för körkorts-
utbildning

Enligt Jack Hofkosh kommer eleverna till körkortsut-

bildningen vid institutet från många olika instan-

ser, t ex från arbetsvården, praktiserande läkare och

olika sjukhus. Naturligtvis utgör institutets egna

patienter en stor del av elevgruppen. Patienterna hål-

ler hela tiden kontakt med sin egen ursprungliga lä-

kare. Många patienter remitteras in enbart för testning

och bedömning och lämnar sedan institutet. De egna

patienterna-följs*därêmot upp på institutet och får en

fullständig rehabilitering där.

Patienternas egen läkare ger en fyllig information om

det aktuella medicinska tillståndet. Patienterna får

vidare genomgå ett psykologtest. Dessutom görs en

ADL-mässig bedömning varvid tyngdpunkten läggs vid

förflyttning mellan rullstol och bil, balans i sittande

och liknande.

På institutet finns en bilattrapp där man kan träna i-

och urstigning. Som ett led i den initiala bedömningen

får varje patient slutligen fem körlektioner ä 1 1/2

timma i en övningsbil. Man tar i stort sett emot alla

slag av patienter enligt principen att alla skall få

chansen att ta körkort hur osannolikt det än från bör-

jan verkar att de kommer att klara det.

Ca 90 personer per år genomgår den ovan beskrivna be-

dömningen vid institutet. 1964 hade man en person som

inte klarade körkortsprovet efter att ha blivit godkänd
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vid den initiala bedömningen och sedan genomgått kör-

kortsutbildning. Det var den enda som misslyckats under

årens lopp.

När en patient har genomgått de olika momenten i bedöm-

ningen sammanställer Jack Hofkosh och Jiri Sipajlo

alla data och skriver ett svar med rekommendation till

patientens egen läkare.

Man erbjuder sig till varje patient, att även i fort-

sättningen vara en service- och konsultinstans. Även

om patienten i fråga inte kan godkännas vid bedömningen

ger man alltid honom eller henne möjlighet att komma

tillbaka för en ny testning om det medicinska till-

ståndet skulle förändras.

Jiri Sipajlos namn nämndes på många ställen under vår

USA-resa. Han anses allmänt vara en av dem, som har

mest erfarenhet och kunskap när det gäller testning

och träning av handikappade bilförare. Jiri Sipajlo

menar att simulatorn visserligen kan vara ett bra

hjälpmedel, men att körträning i en riktig bil och

verklig trafik ändå är det absolut bästa. Detta beror

på att man i tillgängliga simulatorer inte känner retar-

dation, acceleration och rörelser i sidled. Simulato-

rerna ger också alltför begränsad bild av omvärlden.

Enligt Jiri Sipajlo bör man ha en bild som täcker 180O

runt patienten för att få en naturlig effekt. För att

kunna få verkligt god nytta av simulatorträning bör

man enligt honom ha simulatorer liknande dem som flyg-

vapnet använder. "You react rather than create" är

det omdöme som Jiri Sipajlo ger om simulatorträning.

Han anser dock att simulatorer kan ha en fördel vid

bedömning av personer som aldrig tidigare har kört bil.

Alla som får körkortsutbildning vid institutet tränas

först i simulator.

I dag har man en vanlig personbil för körträning. Man
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önskar dock i framtiden skaffa en skåpbil (van) för

detta. Jiri Sipajlo håller med om att det inte finns

någon rullstol, som kan användas, som fullt trafiksäker

förarstol. Han anser att man åtminstone måste ha ett

extra säkerhetsbälte över bröstet, när man har en rull-

stol som förarsäte i en bil.

När en elev tre gånger i följd utan misstag kan köra

från institutet via East Drive och Wall Street till

China Town och tillbaka igen (några km genom centrala

Manhattan) under middagstidvid full trafik anses han

vara mogen för körkortsprov och anmäls för uppkörning.

Man använder ibland körtestet för att inför en patient

bevisa att han inte är lämplig som bilförare. Det kan

gälla personer om vilka man redan från början vet att

de under inga omständigheter kommer att kunna köra bil.

Genom att de får gå igenom testet och själva se resul-

taten så kan en del patienter fås att lättare acceptera

detta faktum.

För patienter med en hjärnskada, t ex efter hjärnblöd-

ning, räknar man med att en förbättring, som kan påverka

förmågan att köra bil, kan ske under två år efter ska-

dans uppkomst. Jiri Sipajlo anser att ett av de svå-

raste momenten för en hjärnskadad person är att under

körningen lära sig att tänka framåt, planera och förutse

vad som kan hända t ex vid nästa gathörn eller efter

nästa sväng.

När det gäller körträning för utvecklingsstörda personer

har man ett oeftergivligt krav på att de måste kunna

läsa. Många trafikmärken i USA är nämligen utformade

med text.

Vid institutet demonstrerades en skåpbil för handikap-

pade. Den är relativt billig , 5 - 6 000 dollar. Handi-

kappanpassningen utfördes av Drive-Master Corporation

(6l North Mountain Avenue, Montclair, New Jersey 07042).
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Den medför en fördyring så att priset ofta blir unge-

fär det dubbla. Drive-Master Corporation är enligt

uppgift det enda företag på östkusten, som gör sådan

anpassning att en bil kan köras enbart med fötterna.

Sammanlagt har man anpassat ca 500 Skåpbilar av den

demonstrerade modellen i USA under den senaste 5-års-

perioden. I många fall är dock den handikappade passa-

gerare och inte förare. Ungefär 350 av bilarna har

anpassats så att den handikappade själv kör bilen sit-

tande i sin egen rullstol.

Man har ibland problem med bilanpassning för personer,

som är mycket långa. De kan få svårt att se genom

vindrutan. Man arbetar med detta och avser att göra

större vindrutor.

På frågan om vad som hänt vid trafikolyckor, där bil-

förare i rullstol varit inblandade, svarade represen-

tanten för Drive-Master Corporation att han kände till

endast tre sådana olyckor. Inte i något av fallen skall

rullstolen ha gått sönder.

En speciell typ av säkerhetsbälte för rullstolsburna

demonstrerades. Det består av två bältesdelar. Båda

har ett kardborreband i den ena änden och en ring i

den andra. Ringarna placeras kring körhandtagen på

rullstolen, en på vardera sidan. Bältet fästes ihop

med kardborrebandet över bröstet på passageraren. Detta

kan inte anses vara ett säkerhetsbälte i vanlig mening

utan mera ett hjälpmedel för att motverka att en per-

son i rullstol faller framåt vid kraftig inbromsning.

Jiri Sipajlo rekommenderade två böcker som anses vara

mycket bra och som kompletterar varandra: "Medical

Aspects of Fitness to Drive Vehicles - a Guide for

Medical Practitioners", report by the Medical Commission

on Accident Prevention, editor Leslie G Norman och

"Medical Impairment to Driving" av Julian A Waller.
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Åldrande, alkohol, droger och förändrade attityder är

fyra faktorer, som enligt Jiri Sipajlo väsentligt på-

verkar körningen. Han betonar vikten av att lära eleven

att bli "a defensive driver", dvs en förare, som tänker

i förväg och inte i onödan utsätter sig för situationer,

som kan förorsaka en olycka.

Jiri Sipajlo tycker inte om den typ av handaggregat

som utgörs av en ring placerad inuti ratten (se figur

1). Motiveringen är att man har svårt att flytta han-

den på ratten när man samtidigt måste hålla kvar den

_inre ringen för att ge gas._

Under en rundvandring på institutet fick vi ta del av

ett utvecklingsarbete där man försöker lösa problemet

med förflyttning i sidled till och från en rullstol

genom att med hjälp av motorer förflytta hela sitsen

med ryggstödet. Man hoppas att i framtiden kunna använda

sig av denna anordning i samband med bilkörning så att

en rullstolsburen förare sittande i rullstolssitsen

förflyttar denna in till bilens förarplats. Rullstolens

underrede skall sedan i efterhand kunna fällas ihop och

flyttas in i bilen.

Vi fick också besöka den ortopedtekniska avdelningen.

Där fick vi se en handortos för en patient med tetra-

plegi. Patienten hade använt ortosen vid bilkörning.

Den hade brustit pga belastningen under körning. Orto-

sen var försedd med en sprint som passade in i en hål-

lare på ratten. Man arbetar på att få fram en hållare

med sådan rörlighet att den följer med handrörelsen

vid styrning. På så sätt hoppas man undvika att hand-

skenor bryts av.
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Veterans Hospital, West Roxbury (Boston), Massachusetts

02132

John Guldbrandsen - chef för rehabiliteringskliniken
(Rehab Medical Service)

Alain B Rossier - chef för avdelningen för rygg-
märgsskadade

Don Swan - "koordinator" vid rehabiliteringskliniken

Dennis Davidson - "Corrective Therapist"

Andy Murphy - "Corrective Therapist"

Det speciella handikapprogram, som finns vid sjukhuset,

började fungera redan 1946. En utökning av programmet

skedde 1965 då alla handikappade krigsveteraner fick

möjlighet till fri körkortsutbildning och de krigsska-

dade också fick en bil med nödvändig handikapputrust-

ning. Mycket tidigt knöts en speciell grupp körtränare

till programmet (Corrective Therapists). Dessa har er-

farenhet både av körträning och handikapp. De arbetar

tillsammans med läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnas-

ter och psykologer när det gäller testning och träning

av handikappade personer.

Endast handikappade med läkarintyg, som visar att de

är tillräckligt friska fysiskt och psykiskt, kommer

i fråga för träning. De flesta av dessa (ca 70 per år)

har haft körkort innan de blev skadade eller sjuka.

Under de senaste sex åren har man endast haft två ele-

ver som inte har kunnat köra tidigare. De vanligaste

fallen utgörs av ryggmärgsskadade och är i åldern

35 - 40 år. Under senaste tiden har endast två elever

misslyckats med träningen. En hade perceptionsproblem

(begränsat synfält) och en var äldre (65 år).

Sjukhuset förfogar över en utrustningsenhet med två

simulatorer. Filmer med olika körsituationer kan Visa

t ex högersväng, stopplikt, överraskningssituationer

som kräver undanmanöver eller bromsning. Ett enkelt

VTI MEDDELANDE llO



29

registreringssystem visar hur föraren reagerar, t ex

använder blinkers, bromsar i stället för att svänga

och dylikt. Kvaliteten på filmerna är mycket god.

Förarens reaktioner påverkar ej alls filmerna och

detta samt simulatorns brist på rörelse gör att den

upplevs som ganska orealistisk. Utrustningen i de två

simulatorerna är olika och ger möjligheter att pröva

de vanligaste typerna av körhjälpmedel. Simulatorsyste-

met har kostat ca 60 000 kr och är några år gammalt.

Tre olika fordon, som är specialutrustade för handikap-

pade finns vid sjukhuset - en personbil och två skåp-

vagnar. I alla tre fordonen finns dubbelkommando, extra

speglar och de vanligaste handreglagen. I skåpvagnarna

finns hissanordningar så att handikappade med rullstolar

själva kan ta sig i och ur bilen. En bil har denna

anordning på sidan och en annan bak i bilen. Sidmon-

teringen ger mer plats i bilen, men det avgörande för

vad de handikappade väljer är hur de vanligtvis parke-

rar och vilken typ av garage de har.

På de två skåpvagnarna är taket höjt genom en påbyggnad

av glasfiber (se figur 14). Detta behövs för att den

rullstolsbundne skall kunna komma in i och ut ur bilen,

samt för att en eventuell vårdare inte skall behöva

böja sig. Problemet är emellertid att bensinåtgången

ökar kraftigt och risken för att taket skall tryckas

in vid en olycka är stor. På en av bilarna har man där-

för endast höjt taket någon decimeter och dessutom läm-

nat kvar det gamla taket över själva förarplatsen så

att det bildar en hylla, som kan användas för t ex in-

stallation av en kommunikationsradio.

Fastsättningsanordningarna för rullstolar, som används

som förarsäten, är svaga och tål kollisioner dåligt,

trots att de förbättrats på sjukhuset. På en av skåp-

vagnarna kan man ändra rattvinkeln, Vilket visat sig

mycket värdefullt när man skall pröva ut lämplig
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körställning i elevens eget fordon.
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Figur 14. Exempel på hur takförhöjning
' kan ordnas på skåpbil.

Fordonen har automatisk växellåda, motoriserad inställ-

ning av förarsätet, automatiska fönsterhissar m m.

Reglagen kan anpassas till olika handikapp.

Efter att läkarintyg erhållits prövas de handikappade

i en av simulatorerna där de får erfarenhet av olika

reglage och en uppfattning om Vilka svårigheter, som

kan uppkomma, beroende på t ex tidigare körvanor.

Reaktionstidercxüitendenser till felhandlingar registre-

ras speciellt för hjärnskadade patienter. Ungefär två

timmar tillbringas i simulatorn. I- och urstigning

prövas och tränas. Den verkliga träningen i bilar star-

tar därefter, oftast i sjukhusets bilarmen vid vissa

svåra handikapp i specialanpassade bilar. Lektionerna

varar ca 40 minuter och ges ca 3 gånger per vecka.

Minst 12 lektioner ges till dem som tidigare haft
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körkort. Efter de första lektionerna sker även teori-

undervisning rörande trafikregler och dylikt. Intresset

för teoriundervisningen ökar betydligt efter några lek-

tioner med bil. De första lektionerna behandlar stopp

och start och görs inom sjukhusområdet. Därefter genom-

förs ett gradvis svårare program.

I slutet av programmet prövas även reaktionshastigheter

vid överraskningssituationer t ex oväntade stopp. Ele-

verna undervisas även om hur de skall sköta sin bil,

dvs lyssna på motorn och låta reparera fordonet innan

det blir stående på landsvägen.

En kontinuerlig och gradvis förbättring av körskick-

ligheten förväntas, även om inlärningsplatâer accep-

teras. Sker ej förbättring inom rimlig tid (ca 40 - 50

lektioner) och patienten bedöms alltför svårtränad av-

bryts träningen. Detta sker emellertid mycket sällan.

Efter att läkarintyg utfärdats sker en identifikation

av de problem Som kan tänkas uppkomma pga patientens

handikapp. Man använder följande klassificering:

a. inlärningsproblem

b. mental retardation

c. visuella problem

d. hörselproblem

e. emotionella störningar

f. "cultural deprivation"

g. övriga fysiska handikapp, såsom

. amputation

paraplegi

. tetraplegi

a
o
J
I
o

F*

hemiplegi (efter hjärnblödning eller blodpropp
i hjärnan)

följder av traumatisk hjärnskada

cerebral pares
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7. epilepsi

8. polio

9. ryggmärgsbråck

lO.-ledsjukdom

De vanligaste problemen anses vara ryggmärgsskador med

C V- och C VI-funktion.

Nästa steg.i programmet utgörs av en beskrivning av hur

man skall lägga upp träningen och vilka hjälpmedel som

kan tänkas komma till nytta. Man har program och

listor över tänkbara hjälpmedel för följande grupper:

sensoriska handikapp

. språksvårigheter

ataxi

atetos

rigiditet

spasticitet

m
m
m
a
o
o
m

dyspraxi

Själva ställer vi oss tveksamma till ovanstående klassi-

fikation då den för oss synes ej helt komplett och

dessutom i vissa fall kan öka risken för en alltför

ensidig bedömning och behandling.

I programmet ingår också att man hanterar vissa psyko-

logiska problem, t ex sådana som frustration och osäker-

het i samband med handikappet och körträningen, utveck-

ling av enrealistisk uppfattning av den handikappades

egen kapacitet och möjlighet till bilkörning. Det anses

mycket viktigt att den handikappade "accepterar" sitt

handikapp redan innan körträningen i riktig trafik

startar .

En trafikinspektör prövar den handikappade i en rad

olika trafiksituationer. Därvid används sjukhusets

egen bil eller den bil eleven tränat med. Därefter kan
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eleven godkännas och få ett körkort, som gäller i

fyra år. I vissa fall utfärdas körkortet för kortare

tid t ex om sjukdom förväntas ytterligare försämra

körförmågan. Före uppkörningen får trafikinspektören

information om de speciella problem som den handikap-

pade har.
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Moss Rehabilitation Center, 12th Street and Tabor Road,

Philadelphia, Philadelphia l9l4l

Gordon Moskowitz - biträdande direktör

William Freedman - forskare

I USA är det varje enskild persons plikt att själv

rapportera sådana förändringar i sitt fysiska och psy-

kiska tillstånd, som kan ha betydelse för förmågan

att köra bil. På Moss Rehabilitation Center har man

dock gått in för att läkarna skall rapportera sådana

iakttagelser beträffande sina patienter, men det är

inte alltid detta sker, eftersom man inte har några

klara riktlinjer för vad sombör rapporteras.

För körundervisningen förfogar man över ett rum med

två simulatorer av sedvanlig typ med en film, som vi-

sas på stor filmduk. Projektorn, filmen och simulato-

rerna är kopplade till en enkel dator. Man är inte

helt nöjd med simulatorerna eftersom de inte ger en

realistisk känsla av att sitta i en bil. Simulatorn

anses vara bra för testning men inte för träning.

Simulatorn kan också vara bra när man skall prova ut

olika handikappaggregat. Alla patienter går inte igenom

hela testprogrammet. Ibland används simulatorerna

endast för utprovning av olika aggregat och adapta-

tioner.

Man har tänkt sig att i framtiden arbeta fram en mer

realistisk simulator, som kan användas i handikapp-

sammanhang. Vi berättade om VTIs simulatorer. William

Freedman blev särskilt intresserad av vibrationssimula-

torn och ville ha fortlöpande information om den.

Vi fick se en liten vinsch, som kan monteras i bilen

och med vars hjälp man kan dra in rullstolen. Vinschen

är försedd med en handvev. Denna lyftanordning saluförs

av Owen-Pacific Associates, 412 Woodward Blvd, Pasadena

California 9llO7.
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Vid vårt besök höll man på med att skriva en ansökan

till Veterans Administration i Washington om ett an-

slag för att få producera en handbok, som t ex en lä-

kare kan slå i och få reda på vilka tester och under-

sökningar som kan krävas vid utredning av handikappa-

des förmåga att köra bil.

VTI MEDDELANDE ll O



36

Sharpe Health School, 4300 13th Street, N.W., Washing-

ton D.C. 20011

Elise B Brown - rektor på skolan

Warren Smith - Veterans Administration

Jerry Tannehill - U.S. Department of Transportation
National Highway Traffic Safety Administration

Mike Fineberg - U.S. Department of Transportation
National Highway TrafficSafety Administration

Ed Viggiano - Target Industries

Arnie Tunis - Watson Automotive

Ed Vinzand - Watson Equipment

Besöket på Sharpe Health School var av skolans rektor

arrangerat så att vi fick möta ett flertal personer

engagerade i körträning för handikappade.

Besöket började med en rundvandring. Vid skolan har

man elever med olika typer av fysiska handikapp, och

man arbetar med hela problematiken kring det handikap-

pade barnet. Alla korridorer och dörrar är försedda

med gatuskyltar. I korridorerna finns vägmärken målade

på golven för att barnen skall lära sig dem och vara

bekanta med dem när de så småningom kommer ut i den

riktiga trafiken.

Vi fick följa med en ung man som har en personbil, som

han kör enbart med fötterna. Han har fått sin trafik-

utbildning vid Sharpe Health School. "Ratten" är pla-

cerad på golvet och utformad som en rund skiva i vilken

det finns en hållare för en sko, som han byter till

när han skall köra. Ett problem för honom är säkerhets-

bältet, som han inte klarar. Arbete pågår i USA med

ett bälte, som sätts på automatiskt när man stänger

dörren, liksom det som Volkswagen i Tyskland har pre-

senterat.

Vi fick se en videoinspelning av en person som kör med
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fötterna med den tyska utrustningen. Styrningen sker

där med en pedal, som förs framåt och bakåt - således

inte runt som vid golvplacerad "ratt". Med den tyska

utrustningen har man upplevt svårigheter att i vissa

lägen veta exakt vad pedalrörelserna ger för styreffekt.

Man är därför inte så nöjd med det tyska systemet utan

anser att den runda skivan, "ratten på golvet" är

bättre.

 

Figur 15. Anordning för fotstyrning.

Dessa två system har jämförts i en förundersökning där

en person börjat med att lära sig det ena systemet och

en annan person börjat med det andra, varefter de bytte.

Båda personerna föredrog det system de hade börjat

med.

Warren Smith nämnde att Veterans Administration inte

har några sofistikerade bilsimulatorer. Amerikanska

armén förfogar däremot över ett par utmärkta sådana.
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Arnie Tunis från Watson Automotive har arbetat mycket

med Skolskjutsar och färdtjänst för gamla. Han arbetar

nu tillsammans med Ed Vinzand, som producerar olika

handikapphjälpmedel. Ed Vinzand berättade att han ar-

betar på bilaggregat för personer med nedsatt hand-

styrka, bl a ett system som bromsar automatiskt om

någon väsentlig del av bilens manöverorgan går sönder.

Den handikappade behöver alltså inte panikbromsa eller

liknande. Man hoppas på att få pengar från Veterans

Administration för att arbeta vidare på detta projekt.

Man Önskar också vidareutveckla möjligheterna att an-

passa skåpbilar så att man på en dag kan bygga om dem

precis så som de handikappade vill ha den.
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U.S. Department of Transportation, National Highway

Traffic Safety Administration, Washington, D.C. 20590

 

Jerry Tannehill

Bob Bleakley

Vi fick se några delar av en filmserie med namn

"Screening for Driver Limitation". Det är filmer som

visas för examinatorer för körkortstest. De avses ge

grundläggande kunskaper i olika medicinska frågor, som

kan påverka ställningstagandet för eller emot körkort.

Detta utbildningsmaterial är för elementärt för att

användas i läkarutbildningen. Eventuellt kan det, efter

viss anpassning, komma till användning i Sverige, om

vi kommer igång med en mera systematisk utbildning av

trafiklärare i handikappfrågor. Department of Transpor-

tation har sänt över dessa filmer till låns till oss

i Sverige så att vi'i lugn och ro har kunnat;studera

dem.
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Texas A & M University, College of Engineering,

1002 Madera Circle, College Station, Texas 77804

Make McDermott - biträdande professor

R B Agarwal - forskare

Rodger Koppa - forskare

Utvecklingsarbetet beträffande handikappfordon bedrivs

i lokaler i anslutning till ett nedlagt flygfält. Land-

ningsbanorna används för trafikutbildning av bilförare

och för provkörning av bilar försedda med olika handi-

kappaggregat. Vi fick provköra någraolika sådana mo-

deller.

En skåpbil hade utrustats med ett styrsystem, som kunde

kopplas till en handikappad förares elektriska rullstol.

(Se figur 16).

 

 

Figur 16. Bil styrd med joy-stick från elektrisk
rullstol.
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Bilen styrdes med samma joy-stick som den elektriska

rullstolen. När vi provkörde bilen fann vi den emeller-

tid svår att styra. Systemet var mycket känsligt och

reagerade på synnerligen små styrutslag. Man hade ännu

inte provkört bilen i normal trafik. Idén att använda

samma spak för styrning, bromsning och acceleration

är intressant. Systemet kommer dock att fordra en av-

sevärd träning med tanke på bilens höga hastigheter.

En annan skåpvagn hade försetts med en ratt som, för-

utom att den kunde vridas på vanligt sätt, också kunde

dras emot föraren eller skjutas ifrån honom. När man

drar ratten emot sig bromsar bilen och när man skjuter

den ifrån sig accelererar den. Vi upplevde att det

förmodligen skulle varit bättre om man bromsat genom

att skjuta ratten ifrån sig, eftersom bilens retarda-

tion kan medföra att föraren kastas framåt mot ratten,

varvid man riskerar att bromseffekten upphör och bilen

accelererar i stället. Fördelen med aggregatet ansågs

vara att styrning och acceleration respektive bromsning

kan klaras med en hand.

Ytterligare en skåpvagn provkördes. Denvar försedd

med en joy-stick med vilken man styrde bilen. Man I

bromsade och accelererade med en annan spak för den

andra handen. Små utslag på styrpinnen gav stor effekt

på hjulen. Ojämnheter i vägen gav därför lätt upphov

till ändring av färdriktningen, vilket kan bli ödes-

digert. För att göra styrningen lättare var aggregatet

konstruerat så att styrpinnen gav mindre styrutslag på

hjulen ju högre bilens hastighet var. (Se figur 37).

Man demonstrerade ett aggregat av den typ, som vi också

använder i Sverige. Gas och broms kontrolleras med ena

handen genom ett handtag som sitter på bildörren. Rat-

ten var av konventionellt utförande. Detta system an-

sågs fungera bra.
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Man höll på att pröva olikasystem, som är avsedda att

hålla fast rullstolen i bilen när rullstolen används

som förarsäte (se figur 17, 18 och 19). Man har ännu

inte fått fram någon modell som man är helt nöjd med.

Man prövar också rullstolars hållfasthet vid olika

statiska påkänningar. Resultaten har visat att det i

dag inte finns någon rullstolsmodell, som uppfyller

berättigade krav. Utvecklingsarbete pågår inom området

och en rapport gällande fastsättningsanordningar för

rullstolar kommer att publiceras.

 
Figur 17. Rullstolsprovning vid Texas A & M University,

College station.
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Texas Institute for Rehabilitation and Research, Texas

Medical Center, l333 Moursund Avenue, Houston, Texas

77030

Mary Joyce Newsom - chefarbetsterapeut

Harriet Davidsson - biträdande chefarbetsterapeut

Dorothy Beard - "koordinator" vid körutbildningen

Vid besöket demonstrerades de körsimulatorer, som man

förfogar över. De är av mycket enkel modell. Man poäng-

terar att simulatorerna inte ersätter en normal övnings-

'bil. Vid Texas Institute of Rehabilitation and Research

använder man emellertid simulatorerna för en ca 2 timmar

lång testning av patienterna innan man påbörjar den

verkliga körträningen i bil. Man har inte någon Övre

I ett fall

De flestanav de handi-

gräns för hur länge träningen kan få pågå.

har man hållit på i 150 timmar.

kappade, som tas emot för körträning, har redan körkort.

En skåpbil demonstrerades, där sidan på bilen fälls

ned och bildar en lyftplatta

ren av denna bil var mycket nöjd med modellen. Enligt

(se figur 20 - 24). Äga-

hans erfarenhet är motorn som påverkar lyftplattan av

god kvalitet och krånglar aldrig. En annan fördel an-

gavs vara, att systemet endast kräver en motor för att

påverka lyftplattan. I de flesta andra system använder

man sig av flera motorer.

Beträffande de handikappades förmåga att köra bil fram-

håller man att (högerhänta) personer med vänstersidig-

hemipares är de absolut svåraste att körträna. Vid

Texas Institute of Rehabilitation and Research anser

man att en (högerhänt) vänstersidig hemiplegiker inte

skall få köra bil förrän tidigast 1 år efter det akuta

insjuknandet. Dessa iakttagelser stämmer väl överens

med de erfarenheter man har beträffande exempelvis ADL-

träning av hemiplegiker.
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Figur 20- Skåpbil där sidan på bilen fälls ner och
' bildar en lyftplatta.

 

 
Figur 21- Skåpbil där sidan på bilen fälls ner och

bildar en lyftplatta.
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Figur 22. Skåpbil där sidan på bilen fälls ner och
bildar en lyftplatta.

 

Figur 23_ Skåpbil där sidan på bilen fälls ner och
bildar en lyftplatta.
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Figur 24. Skåpbil där sidan på bilen fälls ner och

bildar en lyftplatta.

För personer som hade körkort redan innan de drabbades

av sitt handikapp anser man att följande ungefärliga

tider för körträning med handikapputrustning är lämp-

liga: För paraplegiker 6 - 8 timmar, tetraplegiker 15 -

- 20 timmar, skallskador ca 30 timmar, CP-skador ca

100 - 150 timmar.

Kostnaderna för tvåtimmars testning i simulator uppgår

till 90$. Körträningen luxüxu: sedan 25$ per timma. I

de flesta fall bokar man in två körlektioner åt gången,
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eftersom det tar ganska lång tid för patienten att

komma in i och ut ur bilen, sätta på sig säkerhets-

bälten och adaptera aggregaten.

Vid Texas Institute of Rehabilitation and Research

använder man sig av den förteckning över handikapp-

aggregat, som har godkänts av Veteran Administration.

Man anser det emellertid vara en nackdel, att V.A.

endast godkänner utrustning och inte avger någon rekom-

mendation. Man anser att det skulle ha varit värdefullt

att få de olika aggregaten rangordnade.
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12 Rehabilitation Medicine Service, Veterans Administra-

tion Hospital, 5901 East Seventh Street, Long Beach,

California 90801

Edward Wasko - ansvarig för trafikutbildningen vid
sjukhuset

James Sheridan - trafiklärare

Jack Sklar - trafiklärare

Hamilton Stephens - läkare vid rehabiliterings-
kliniken

Vid detta sjukhus, som är det enda av Veterans Administra-

tions sjukhus i södra Kalifornien, som har körträning,

finns en avdelning, som i huvudsak sysslar med testning

och körträning av handikappade bilförare. Under den

senaste 3-årsperioden har 500 personer passerat trä-

ningen. Eleverna har varit såväl nybörjare, som per-

soner, som redan före olyckshändelsen/sjukdomen hade

körkort.

Man har planer på att, med hjälp av frågeformulär och

officiell statistik, ta reda på hur dessa 500 personer

har klarat sig i trafiken. Undersökningsresultaten

skall användas dels för att försöka få försäkrings-

premierna för handikappade bilförare rättvist anpassade

och dels för att förbättra test- och utbildningsmetoder.

Man anser att det är mycket viktigt att den handikap-

pade får en chans att köra bil även om utsikterna att

lyckas från början kan verka mycket små i det enskilda

fallet.

Inom V.A. upplever man inte några större svårigheter

med att finansiera bilinköp och specialutrustning,

eftersom samtliga patienter är "veteraner" och därigenom

har betydande ekonomiska bidragsmöjligheter.

Avdelningen förfogar över tre bilar för trafikundervis-

ning - två personbilar och en skåpbil. Ibland övnings-

kör de handikappade i egen bil. Övningsbilarna är
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märkta "Student Driver" med en tydlig skylt på taket.

Bilarna är utrustade med ett system bestående av tre

TV-kameror och en flerkanalig videobandspelare (se

figur 25 och 26). Med dessa kameror kan man samtidigt

filma såväl väg- och trafiksituationen som förarens

beteende, samtidigt som eleven muntligt kommenterar

sin körning, talar om vad som händer, vad han ser etc.

Videobanden används i undervisningssyfte. Föraren kan

t ex efter ett körträningspass sitta i klassrummet och

titta på det inspelade och tillsammans med eleven ana-

lysera olika situationer inklusive förarens beteende.

 

Q'- 0.

a 'v'm» 2

 

Figur 25. Ovningsbil utrustad med TV-kamera för registre-
ring av förarens beteende.
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Figur 26. Övningsbil med TV-kamera på taket.

Man spelar även in instruktionsfilmer. Trafiklärarna

använder videobanden också för sin egen fortbildning.

Priset för denna utrustning är 35 000 dollar. Utrust-

ningen skall användas i ett pågående forskningsprogram.

Man vill bl a med hjälp av kontrollgrupper studera hur

den feed-back man får genom videobandsystemet påverkar

utbildningen. I första etappen är man främst intresse-

rad av bilföraren. Man hoppas även få en utvärdering

av befintliga aggregat och annan utrustning samt få

idéer till förbättringar.

Man ämnar starta en undersökning gällande de aggregat

och den utrustning en person med en ryggmärgskada

på C5 - C6-nivå använder.

Skåpbilen har under de senaste åren blivit ett allt

vanligare handikappfordon beroende på dess möjligheter

till anpassning. När man sitter i rullstol i en skåpbil
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som passagerare eller förare, sitter man ofta för högt.

Man kan inte se ut. Golvet sänks därför ofta i dessa

bilar.

Filmsimulatorer av enkel typ används. Erfarenhetsmäs-

sigt har man kommit fram till att en kombination av

simulatorträning och verklig körträning bringar ner

träningstiden "bakom ratten" jämfört med att enbart ha

träning i bil. Varje elev har ca 3 - 4 timmars simula-

torträning.

Handikappade bilförare utrustas med en orangefärgad

flagga, som kan hängas på bildörren för att påkalla

hjälp i en nödsituation. Mer och mer går man emeller-

tid in för att utrusta bilarna med kommunikationsradio

för att därigenom ge möjlighet att tillkalla hjälp.

En del handikappade bilförare använder bilbälten med

velcroband, "kardborreband", i stället för de sedvan-

liga låsen. Deras främsta funktion är att stabilisera

överkroppen för dem som har dålig bålbalans. Man är

dock medveten om att dessa bälten inte ger något sär-

skilt gott skydd i en krocksituation.

Lyftplattan placeras i ungefär hälften av fallen bak

på bilen och i övriga fall på höger sida. (Se figur

28 - 30). Det som avgör placeringen av lyftplattan är

t ex tillgång till parkeringsplatser, hur de är utfor-

made, önskemål om inredning och utrustning inne i skåp-

bilen etc. Man anser sig ännu inte vilja rekommendera

den typ av lyftplatta som innebär att en del av bilens

sida fälls ner. Visserligen ser denna lösning elegant ut

och driften är tyst. Man slipper t ex en separat lyft-

platta, som kan stjäla utrymme inne i bilen eller störa

exteriören. Konstruktionen är dock ännu inte testad av

V.A. Lyftet sker i flera etapper. Rullstolen kan ha en

tendens att "haka upp sig" på väg in i bilen.
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Figur 27. Interiör av skåpbil som används vid körkorts-

undervisning. Olika typer av handikappaggre-
gat medförs i bilen.

 

Figur 28. Lyftplatta placerad baktill på skåpbil.
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Figur 29. Lyftplatta placerad på sidan av skåpbil med
skjutdörr.
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Figur 30. Skåpbil med lyftplatta på sidan. Dörren fälls
uppåt och bildar ett skyddande tak.
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Högerhänta personer med olika handstyrka rekommenderas

att använda den starkaste handen för styrning och den

svagare för reglering av gas och broms. Man anser

däremot att en vänsterhänt person bör styra med vänster

hand även om höger hand skulle vara starkare. Någon

speciell motivering, förutom erfarenhet kan man inte

ge.

Man är ganska restriktiv med att föreslå en höjning av

taket - bubble-top - åtminstone om det inte är extra

förstärkt. Av praktiska skäl rekommenderar man emeller-

tid ibland en sådan förhöjning eftersom medföljande

vårdare då kan röra sig betydligt bättre inne i bilen.

Detta är speciellt viktigt i de fall man använder skåp-

bilen för olika utflykter och långresor.

Orsaken till att man är restriktiv med att rekommendera

en förhöjning av taket är att man då får större luft-

motstånd med åtföljande högre bensinförbrukning. Vid

en eventuell omkullkörning ger dessutom ett sådant tak

betydligt sämre skydd.

Vi såg ett videoband som framställts vid universitetet

i Illinois: "Driving - Quadriplegic driving". Detta

band visades för alla patienter med tetraplegi innan

körträningen inleddes. Filmen var mycket instruktiv.

Den kan rekvireras genom Timothy Neugent vid University

of Illinois.

Som avslutning på besöket fick vi följa med på en tur

i en specialanpassad skåpbil. (Se figur 31 - 34). Föra-

ren var helt förlamad i benen och hade mycket nedsatt

arm-handfunktion pga polio. Ratten var mycket liten och

placerad på en pelare. Bilen bromsade när föraren drog

ratten mot sig och accelererade när han sköt den ifrån

sig. Ägaren till bilen ansåg att det skulle ha varit

svårare för honom att bromsa respektive ge gas genom
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motsatta rörelser, Vilket kanske annars är det naturli-
gaste. Övriga manöverorgan var utformade som två paneler
med knappar - den ena placerad inuti ratten och den
andra strax till Vänster därom. Föraren satt i sin
elektriska rullstol när han körde.

 

Figur 31. Specialanpassad utrustning för person med
mycket litet rörelseomfång och liten arm-
styrka.
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Figur 32. Specialanpassad utrustning för person med
ång och liten arm-

mycket litet rörelseomf
styrka.

 
Figur 33. Specialanpassad utrustning för person med

mycket litet rörelseomfång och liten arm-
styrka.
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Figur 34. Specialanpassad utrustning för person med
mycket litet rörelseomfång och liten arm-
styrka.

Vid V.A. använder man sig av följande testningar och

undersökningar innan körträning påbörjas.

§22:-99b-§99229éer§åtalas

Synskärpan testas på vanligt sätt med en bokstavstavla

och djupseendet med hjälp av ett instrument där man

kan placera olika symboler på varierande avstånd i för-

hållande till varandra. Testningarna utförs av körlä-

rare. Om denne upptäcker något som behöver utredas skickas

en remiss till ögonläkare.
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Qaésäêêkaiag_êy_:sêäzigaêhêêtigbsz

Man använder en apparat där patienten skall trycka på

en knapp eller pedal så fort som möjligt när en lampa

lyser.

EäägêiEEEEEsêä

§22§êl§§§§§

För att undersöka synfältet används en enkel perimeter.

(Se figur 35).

 

Figur 35. Enkel apparat för bedömning av djupseende

och synfält.
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âågglêåêääåêå

Patienten får köra lO - 12 olika program i simulator.

Detta prov brukar ta 2 - 6 timmar.

Efter ovanstående tester och bedömningar övergår man

till träning med övningsbil i verkliga körsituationer.

Denna träning fortsätter så länge som man märker en för-

bättring av körskickligheten, även om det i vissa fall

kan ta mycket lång tid innan patienten klarar att köra

ensam.
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Occupational Therapy Department, Rancho Los Amigos

Hospital, 7601 East Imperial Highway, Downey, CA 90242

 

Gary Bonde - trafiklärare

Trafikutbildningsenheten är knuten till arbetsterapi-

avdelningen. Enheten förfogar över 3 personbilar och

1 skåpbil. Förutom Gary Bonde är ytterligare fem trafik-4

lärare anställda på deltid. Nittiofem procent av patien-

terna har redan körkort när de kommer till träningen.

I dessa fall är träningen inriktad på att lära patien-

terna att köra med olika typer av aggregat och anpass-

ningar. Man förlägger ofta de första träningstimmarna

till lördagar. Det är dåmindre trafik och mindre folk

ute i rörelse inom sjukhusområdet, där träningen sker.

. _...

 

Figur 36. Handaggregat för broms-gasgivning utformat_
så att en person med mycket liten handstyrka
ska kunna använda det.
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Figur 37. Gas-broms placerad på bildörren, rattspinnare.

Under besöket fick vi vara med om en bedömning av om

körträning skulle ges till en patient eller inte. Denne

hade tidigare haft körkort, men hade i samband med en

bilolycka fått en hjärnskada. Han var nu relativt väl

rehabiliterad, men hade fortfarande svårt att röra ena

armen och det antogs att hans hjärnskada kunde påverka

trafikbeteendet.

Läkare, arbetsterapeut och körlärare hade först inbör-

des och sedan tillsammans med patienten diskuterat

problem och möjligheter rörande patientens bilkörning.

Under besöket genomfördes ett körprov med en handikapp-

anpassad personbil. Körläraren och arbetsterapeuten

försåg först bilen med de hjälpmedel, som enligt deras

bedömning var lämpligast. De åkte sedan båda med för

att gemensamt kunna bedöma resultatet av provturen.

Efter en kort provtur byttes hjälpmedlen ut (en annan

rattspinnare). Patienten instruerades även om hur han

skulle ändra sitt beteende (försöka att styra enbart
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med den friska armen och låta den andra ligga i knäet,

då den annars störde styrningen). Han körde inom sjuk-

husområdet, som var lätt trafikerat med långsam trafik.

Trots detta var körläraren tvungen att ingripa mycket

ofta. Tio allvarliga incidenter inträffade under de

ca 30 minuter körningen varade, delvis beroende på

handikappet men även till stor del beroende på att pati-

enten var mycket nervös. Hans möjligheter att få träna

till körkort avgjordes under denna halvtimma. Patienten

hade ingen vana att styra med en hand och styrningen

verkade ta praktiskt taget all hans uppmärksamhet i an-

språk. Det var därför svårt att avgöra om t ex hans

bristande kurvtagningsförmåga och felaktiga uppmärksam-

hetsinriktning berodde på detta eller på hans tidigare

hjärnskada.

Gary Bonde har stor erfarenhet av handikappades möjlig-

heter att genom träning bli goda bilförare. Han hävdar

att testning av detta bäst sker genom verklig bilkörning.

De simulatorer som finns vid Rancho Los Amigos användes

mycket lite. (Se figur 38). Man har dock planer på att

börja använda dem för utvärdering och enkel träning för

att vänja patienter vid t ex handaggregat. En simulator

kommer att förses med en anordning, som möjliggör att

rattmotståndet kan varieras. Gary Bonde anser att slut-

giltig träning och prövning i trafik i en riktig bil är

absolut nödvändigt även om man har en bra simulator.
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Figur 38. En av Rancho Los Amigos simulatorer.
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14 UCLA, University of Californiaf Los Angeles, Cali-

fornia 90032-

 

Prof John Lyman - chef för Biotechnology laboratory,
School of Engineering

Prof Moske Salomonow

Dr Devin Corker

Dr Jenif Beers

Dr Ronald E Prior - direktör i Twenty First
Century Scientific Inc.

Avancerat forskningsarbete i samarbete med och på upp-

drag av Veterans Administration pågår vid universitetet.

Flera olika projekt är för närvarande igång eller hål-

ler på att startas upp, t ex byggande av en simulator

där handikapphjälpmedel kan prövas, elektrotaktil stimu-

lering som feedback i handikapphjälpmedel, forskning

beträffande artificiell intelligens med inriktning på

att förbättra handikapphjälpmedel, forskning för att

använda rösten till att styra olika handikapphjälpmedel.

En kort beskrivning av dessa projekt följer nedan.

Vi diskuterade vad forskarna kan göra för att öka tra-

fiksäkerheten och samtidigt hjälpa handikappade att få

köra bil. Professor Lymans inställning är att även de

svårast handikappade bör kunna få avsevärd hjälp. Bland

dem finns många som vid den nuvarande tekniska utveck-

lingsnivån bör kunna få möjlighet att köra bil. Han

betonar att denna grupp är relativt liten men att varje

person som kan hjälpas har rätt att kräva att samhället

gör en ordentlig insats. Han menar att vi nu är inne

i en utveckling där man antingen får sätta en gräns

eller också ge möjligheter för handikappade att köra

bil t ex enbart med ansiktsmusklerna och eventuellt

med rösten. Han är emellertid tveksam till detta så

länge de nuvarande urvals- och träningsmetoderna inte

förbättrats avsevärt, t ex genom simulatorer.

En simulator med en enkel svartvit datastyrd TV-bild

är under uppbyggnad. Vägbilden består i princip av två
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streck, men arbete pågår-för att göra den mer avancerad.

Simulatorn skall användas för att pröva olika styrhjälp-

medel för handikappade. För närvarande används enbart

en styrpinne (joy stick).

I den slutliga utformningen av körsimulatorn kommer

försökspersonen att sitta i en stol framför en TV och

styra med olika hjälpmedel under olika betingelser,

t ex landsvägskörning eller fyrvägskorsningar. Realis-

men är ännu inte så god men möjligheten att upprepa

försöken gör ändå metoden värdefull.

En annan simulator demonstrerades. Den består av en

vanlig bil placerad på ett rullband. Förutom att bil-

motorn driver hjulen på vanligt sätt är också flera

filmprojektorer sammankopplade med gasreglaget. Fil-

merna visas på en duk sompå ca 2 meters avstånd går

runt hela bilen. Filminspelningarna görs i en special-

byggd bil med flera kameror samtidigt. När en försöks-

person kör i simulatorn kan hans beteende filmas. Puls-

frekvensen och hudens elektriska motstånd registreras

(på vänster fot som ej används vid körningen eftersom

bilen har automatisk växling). Tyvärr är de projekt

som genomförs på denna simulator hemliga beroende på

en privat finansiär. Underhållet av simulatorn kostar

ca 100 000 dollar per år. Kostnaden för attbygga den

har uppgått till flera miljoner dollar. Simulatorn kan

även användas för att studera visuella handikapp, men

kostnaderna har avskräckt uppdragsgivarna.

Arbete pågår för att utveckla ett elektrotaktilt feed-

backsystem, som i framtiden eventuellt kan få betydelse

för exempelvis amputerade personer. Ett problem är att

stora individuella olikheter finns när detgäller vilka

frekvenser som försökspersoner känner starkast. Signa-

lernas amplituder är av betydelse för var på kroppen

apparaturen skall placeras.
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Ett projekt pågår där man med hjälp av rösten styr

olika hjälpmedel. En telefon har exempelvis kopplats

till olika armproteser. (Se figur 39).

få
r.

    

   

   

   

 

L » ve

i" .

.ø : ,' ,z

?gsm
,v ;1). '.j'. vr. ,.

.Ab 0*
. 'en »KK

J - 51.'

, vw fi.'V i _.l . _ Å.
,17 ,få
5; A? 1'.

1 \N o.,

v
av.

,4 *b7;;
J..

  

K 4
' r 5.5.

I -, K '83 >
å ' . v " ».34,i - 0,3,

1, '

Ka :p r
Jo

Figur 39. Interiörbild från laboratorium vid UCLA där
man arbetar med försök att styra olika hjälp-
medel med rösten.
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15 Santa Clara Valley Medical Center och Childrens Hospital

at Stanford, 520 Willow Road, Palo Alto, California 94304

 

Maurice Le Blanc - chef för Rehabilitation

Engineering Center

Wallace M Motlock - chef för Mobility Rehabilita-
tion Engineering Center

Sally Tate och Mary Lou Hyman - arbetsterapeuter
vid Santa Clara

Glenn Reynolds M.D. - chef för Physical Medicine
and Rehabilitation

Ett omfattande praktiskt arbete har utförts för att

samla in information om hur utbildnings- och tränings-

program för handikappade skall byggas upp. Det tänkta

programmet, som har en budget på ca 1/2 miljon kronor,

har som målsättning att bygga upp en verksamhet med en

maximalt handikapputrustad skåpvagn, en testsimulator

samt annan utrustning för syn- och reaktionstest. Denna

utrustning skall användas för att göra handikappade

personer till oberoende och säkra förare av motorfordon.

Projektet har följande målsättningar:

1. Öppna möjligheter för teamarbete där olika yrkes-

grupper deltar.

2. Träning, bedömning och uppföljning av 120 - 180 svårt

handikappade bilförare per år.

3. Tillhandahålla och pröva utrustning för anpassning

och modifiering av fordon.

4. Sprida information om erfarenheter till andra centra,

politiker och övriga intresserade.

Ett omfattande program har utvecklats vid Santa Clara

för testning av bl a perception, intelligens, emotionell

stabilitet och rörelseförmåga. Testresultaten ställs

i relation till utnyttjande av bilförsäkring, tidigare
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trafikförseelser m m. Man har funnit att testerna inte

är särskilt valida och tror att validiteten skulle

öka avsevärt om de utfördes i en mer realistisk miljö

t ex i en körsimulator. De vanliga filmsimulatorerna

anser man vara värdelösa och vill därför arbeta fram

en simulator där man har större möjligheter att verk-

ligen känna att man styr fordonet. Av kostnadsskäl har

man valt en mycket enkel simulator, där en bild genere-

ras från en dator på en TV-skärm. Reglagen påverkar

bilden. En enkel körsituation kan simuleras och använ-

das för träning innan den handikappade får köra en rik-

tig bil. Man är positiv till träning i simulatorer

eftersom den handikappade bilföraren då inte utsätts

för-olycksfallsrisker.

En skåpvagn för träning av handikappade står på önske-

listan. Följande kravhar specificerats beträffande

denna bil:

1. Standardutrustning

2. Anpassningsbart handaggregat av typ push-pull

3. Reglerbart styrmotstånd

4. Möjlighet att ändra vinkeln på ratten

5. Motoriserat förarsäte (6-way power seat) som kan

tas bort och ersättas av rullstol

6. Knästyrkontroll

7. Fotstyrkontroll

8. Lyftplatta placerad på sidan av bilen. (Annan pla-.

cering av lyftplattan stjäl för mycket utrymme

anser man)

9. Dubbelkommando

lO. Specialspeglar
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SLUTORD

Besöket i USA har varit mycket givande och en rad idéer

som där prövats kan tillämpas i Sverige. Den handikapp-

anpassade skåpbilen är t ex ett utomordentligt värde-

fullt och.p0pulärt hjälpmedel. Fotreglagen för personer

som saknar arm-handfunktioner verkar intressanta lik-

som användningen av olika bilsimulatorer för bedömning

och träning. En rapport är under utarbetande där

erfarenheterna från USA ligger till grund för ett för-

slag till fortsatt forskning och utveckling i Sverige

inom området trafikproblem för handikappade.
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