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Statsforvalteren ber om opplysninger i tilsynssak 
Pasient:  

Helsepersonell:  

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har besluttet å følge opp saken videre tilsynsmessig mot 

helsepersonellet, jf. helsetilsynsloven § 4. Vi viser til anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd i 

medhold av pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4, datert 05.01.2020 fra pasienten.  

 

Tilsynssaken gjelder anførsler om mangelfull oppfølging og helsehjelp i perioden 

, da gikk til behandling hos helsepersonellet. Henvendelsen følger vedlagt. 

 

Statsforvalteren ber om uttalelse 

 

Vi ber om å få tilsendt  

• kopi av pasientens fullstendige journal for perioden pasienten gikk til behandling hos deg 

• en uttalelse hvor du redegjør for forholdene som tas opp i klagen 

• opplysninger om hvorvidt du tok kontakt med pasienten i tråd med vårt brev av 13.01.2020 

(vedlagt), hva som kom ut av kontakten og kopi av et eventuelt referat. 

 

Vi viser til helsetilsynsloven § 7, hvor det står at enhver som utfører tjeneste eller arbeid i helse- og 

omsorgstjenesten, på anmodning skal gi tilsynsmyndigheten opplysninger som tilsynsmyndigheten 

mener er nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver i medhold av lov, forskrift eller instruks. 

Dette gjelder uten hinder av taushetsplikt. 

 

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at helsepersonell kun plikter å gi faktainformasjon som er 

nødvendig for å få opplyst et hendelsesforløp, og ikke har plikt til å gi vurderinger av egne eller 

andres handlinger, eller på annen måte uttrykke subjektive synspunkter om saken eller 

hendelsesforløpet.  
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Svarfrist 

Statsforvalteren ber om svar innen 30.01.2023. Vi ber deg vise til vår referanse i oversendelsen. 

 

Informasjon om Statsforvalterens saksbehandling 

Uttalelsen vi mottar kan bli oversendt pasienten for kommentarer.  

 

Vi tar sikte på å avslutte tilsynssaken innen fire måneder. 

 

 

Med hilsen 

 

Sara Cecilie Wilhelmsen Solheim 

seksjonssjef 

  

 

Ida Therese Neumann 

seniorrådgiver 

Helseavdelingen 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Telefonnummer til serviceteam:  22 00 39 04 

 

Vedlegg: 

1 Klage på behandling 

2 Lokal avklaring 

 

 

 

 

 


