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som ble påpekt av tilsynet, og satt inn 
lederressurser der det manglet. 
Prosedyrer, systemer og samarbeidsru-
tiner er evaluert, endret og fornyet, og 
det arbeides kontinuerlig med å 
forbedre arbeidsmiljøet. Kommunen 
erkjenner at dette løftet bare er 
begynnelsen på et kontinuerlig 
forbedringsarbeid i tjenesten.

Møre og Romsdal fylke arrangerer i 
vår en erfaringskonferanse sammen 
med Halsa kommune om tilsyn og 
forbedringsarbeid. Halsa kommune 
ønsker å fortelle de andre kommunene 
i fylket om sine erfaringer og at det er 
mulig å komme seg styrket ut av et 
tilsyn der de fikk påpekt alvorlige 
avvik, gjennom å sette i gang med 
kontinuerlig og systematisk forbe-
dringsarbeid. Erfarings konferansen 
skal avholdes i Molde 20. mars 2009. 

Helsetilsynet og Fylkesmannen 
i Møre og Romsdal har gjen-
nomført tilsyn med pleie- og 
omsorgstjenesten i ti kommu-
ner siden desember 2006. Én av 
disse er Halsa kommune. Pro-
sjektet Omsorgsplan 2015 i Møre 
og Romsdal fylke har som mål-
setting at det skal gjennomføres 
tilsyn med pleie- og omsorgst-
jenestene i alle kommunene i 
fylket i prosjektperioden.

Halsa er en liten kommune med 1700 
innbyggere der pleie- og omsorgstje-
nesten gjennom flere år har slitt med 
sykefravær, mangel på fagkompetanse 
og skiftende ledelse. Tjenesten bar 
preg av lite struktur, system og ledelse, 
noe som igjen førte til stor belastning 
på ansatte og ledere. Før tilsynet hadde 
kommunen allerede påbegynt et 

prosjekt gjennom Ressurssenteret for 
omstilling i kommunene (RO) for å få 
hevet kvaliteten på tjenesteområdet. 

På de tilsette områdene fikk Halsa 
kommune påpekt tre avvik. På bak-
grunn av dette uttrykte tilsynsmyndig-
heten sterk bekymring for om kommu-
nen var i stand til å yte faglige 
forsvarlige tjenester. 

Etter tilsynet fikk kommunen mye opp-
merk somhet og hard medfart i media.

Det er nå ett år siden tilsynet. Kommu-
nen har satt inn mange tiltak for å 
forbedre tjenestene. Gjennom prosjek-
tet i RO fortsatte kommunen etter 
tilsynet med forbedringsarbeidet, og 
de har underveis hatt god dialog med 
tilsynsmyndigheten. Kommunen har 
systematisk tatt for seg de områdene 

For første gang har Helsetilsynet i 
et fylke undersøkt hvordan regelver-
ket rundt meldeplikt om helsekrav til 
førerkort håndteres. Metoden var sys-
temrevisjon. Vi har gjennomført tilsyn 
med to deler av psykiatrien i Vestfold, 
ved smertepoliklinikken og geriatrisk 
avdeling ved Sykehuset i Vestfold, og 
med fem fastleger, tilfeldig valgt ut 
fra geografiske og andre overordnede 
kriterier.

Tilsynene viste at ingen av virksomhetene, og 
heller ikke noen av legene eller psykologene 
vi var i kontakt med, gjorde de nødvendige 
vurderingene eller sendte de nødvendige 
meldingene som loven krever.

Vi fant en rekke eksempler på at pasienter 
med sykdomstilstander som innebærer stor 
risiko ved bilkjøring, og pasienter som bruker 
betydelige mengder med medikamenter som 

påvirker kjøreevnen, likevel har gyldig 
førerkort. Pasientene blir heller ikke gjort 
tilstrekkelig oppmerksom på farene ved 
bilkjøring når de tar slike medikamenter.

Helsepersonellet vi snakket med, ser den 
trafikkrisikoen det innbærer for befolkningen, 
at de som helsepersonell ikke oppfyller sine 
plikter på dette området. Mange behandlere 
synes imidlertid at dette er et svært vanskelig 
tema å ta opp. Behandlere er avhengige av å 
ha et tillitsforhold til pasientene. Spørsmål 
om førerkortet blir ofte tatt ille opp av 
pasientene. Dermed får pasientene beholde 
sertifikatet, selv om de åpenbart ikke 
oppfyller helsekravene.

Helsetilsynet i Vestfold opplever at vi har et 
ansvar for å bringe dette temaet fram. I opp-
følgingen av tilsynene vil vi derfor lage et 
oppsummeringsbrev til sentrale myndigheter, 
og vi vil i tillegg tilby kurs for leger i Vestfold. 

Trafikkfarlige pasienter
Tilsyn i Vestfold:

Helsepersonelloven:
§ 34 Opplysninger i for-
bindelse med førerkort og 
sertifikat 

Lege, psykolog eller 
optiker som finner at en 
pasient med førerkort for 
motorvogn eller sertifikat 
for luftfartøy, ikke opp
fyller de helsemessige 
kravene som stilles, skal 
oppfordre pasienten til å 
innlevere førerkortet eller 
sertifikatet. Dersom 
pasientens helsetilstand 
antas ikke å være kortva
rig, skal helsepersonell 
som nevnt gi melding til 
offentlige myndigheter 
etter nærmere regler 
fastsatt av departementet 
i forskrift. 

Forbedringsarbeid etter tilsyn
Tilsyn i Møre og Romsdal:
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