
Anmodninger fra pasienter, brukere og pårørende etter pbrl § 7-4

Sist oppdatert 24.11.2021

Sivilombudets uttalelse av 18.10.2021 i sak 2020/3799  gjelder anmodninger etter pbrl § 7-4. I lys av Sivilombudets uttalelse er
det behov for justeringer i veiledningen om hvordan statsforvalteren håndterer anmodninger etter pbrl § 7-4. I hovedsak går
endringene ut på at statsforvalteren må avklare med den som har henvendt seg dersom det er aktuelt å velge en behandlingsmåte
som ikke innebærer at statsforvalteren tar stilling til mulig pliktbrudd, og at den som har henvendt seg alltid må kunne ta
kontakt på nytt for å få en vurdering av pliktbrudd dersom de ikke er fornøyd med virksomhetens/helsepersonellets håndtering.

Ved anmodninger etter pbrl § 7-4 går det som er beskrevet i denne artikkelen foran det som fremgår policy og av veiledningen for
øvrig, dersom det skulle være motstrid. I andre tilsynssaker gjelder policy og veiledningen for øvrig fullt ut. Denne delen av
veiledningen vil bli oppdatert dersom pbrl §§ 7-4 og 7-4 a endres, se avsnitt Om foreslått lovendring nederst.

Pasienter, brukere og andre som har rett til det kan be statsforvalteren om en vurdering dersom de mener loven kan være brutt
til ulempe for seg eller den han eller hun representerer, jf. pasient- og brukerrettighets loven § 7-4.

En anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd er ikke en klage i forvaltningslovens (eller pasient- og brukerrettighetslovens)
forstand. Målet med anmodningen er ikke å oppnå rettigheter i fremtiden, men å få tilsynsmyndighetens vurdering av en
hendelse eller et forhold som en pasient, bruker eller pårørende har erfart. For tilsynsmyndigheten er slike anmodninger en
viktig kilde til informasjon om mulig kritikkverdige forhold i helse- og omsorgstjenesten.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4 a har utfyllende saksbehandlingsregler for anmodninger om lovbrudd. Denne delen av
veiledningen dreier seg om hvilke krav disse bestemmelsene stiller til statsforvalterens saksbehandling.

Hvordan anmodninger følges opp
Det er et mål å håndtere saker raskt slik at brukere og pårørende får informasjon om hvordan saken er fulgt opp. Det gir også
bedre mulighet til raskere forbedring av tjenester fra helsepersonell og virksomheter når det er nødvending. Lang
saksbehandlingstid kan påvirke tilliten til oss som tilsynsmyndighet.

Statsforvalteren har ulike virkemidler og aktiviteter for å bidra til at regelverket følges. En viktig oppgave er å undersøke,
bedømme og følge opp at helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten holder seg innenfor kravene i lov og forskrift. I mange
saker vil det likevel være mer hensiktsmessig at vi etterspør og vurderer hvordan virksomhet og helsepersonell følger opp
informasjonen, ivaretar pasient og/eller pårørende og iverksetter tiltak som reduserer risikoen for fremtidige hendelser. Helse-
og omsorgsdepartementet har gjentatte ganger fremholdt at flest mulig saker skal løses lokalt i den enkelte virksomheten (se
f.eks. Ot.prp. nr. 14 (2000–2001) punkt 3.6).

Dersom det foreligger en anmodning etter pbrl § 7-4, og statsforvalteren vurderer at forholdet bør håndteres av
virksomheten/helsepersonellet eller ved et møte med virksomhet og pasient, må dette avklares med den som har henvendt seg,
se Sivilombudets uttalelse i 2018/631 . Statsforvalteren bør da gå i dialog med den som har henvendt seg. Det er god
forvaltningsskikk, og det ligger også i veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11.  Den som har henvendt seg bør få
informasjon om hvordan vi vurderer saken basert på den informasjon vi har mottatt, og eventuelt en begrunnelse for hvorfor vi
ønsker at videre oppfølging av forholdet bør skje hos virksomheten/helsepersonellet. Les mer om Avklaring og dialog nedenfor.

Dersom den som har henvendt seg ikke ønsker at virksomheten/helsepersonellet skal følge opp saken, men fastholder at de
ønsker en skriftlig utredning og vurdering av lovbrudd, må statsforvalteren foreta en vurdering av om det foreligger pliktbrudd.
Se mer om Valg av behandlingsmåte nedenfor.
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Det er ikke nødvendig å avklare med den som har henvendt seg dersom statsforvalteren, med utgangspunkt i den informasjon
som foreligger i anmodningen, har tilstrekkelige opplysninger til å konstatere at det ikke foreligger lovbrudd, og vurderer at
saken bør løses med veiledning til den som har henvendt seg. Det er heller ikke nødvendig å avklare dersom statsforvalteren
vurderer at saken bør løses ved at statsforvalteren selv utreder og avgjør. Les mer om hvordan saken behandles videre under
Valg av behandlingsmåte nedenfor.

Pasienter, brukere og pårørendes forventninger til tilsyn
Statsforvalteren må kommunisere på en god måte med de som tar kontakt om hendelser eller forhold de har erfart i helse- og
omsorgstjenesten. Det kan være krevende å ha god kommunikasjon som ivaretar både den som henvender seg og
tilsynsmyndighetens behov for å prioritere hvilke saker tilsynsfaglige virkemidler er egnet for. Det forutsetter både kunnskap og
refleksjon om ulike forventninger til tilsynsmyndigheten og til vår egen rolle- og oppgaveforståelse og holdninger til uønskede
hendelser.

Det er gjort ulike kartlegginger og undersøkelser av forventninger til tilsynsmyndighetene.

I NOU 2015:11 Med åpne kort refereres det til flere kilder i kap. 3.2.3 «Pårørendes innsats for større åpenhet og bedre oppfølging
etter alvorlige hendelser »:

«Forskning viser at pasienter, brukere og pårørende ofte ønsker en redegjørelse fra lege eller annet involvert helsepersonell etter
en alvorlig hendelse. De ønsker å få vite eventuelle skadefølger av hendelsen, om disse kunne vært unngått og hva som var
årsakene til hendelsen. De ønsker også at virksomheten identifiserer og synliggjør hvilke endringer som bør gjøres for at ikke det
samme skal skje igjen. Pasienter, brukere og pårørende ønsker god informasjon, respektfull behandling og muligheten til å stille
spørsmål til involvert helsepersonell. De ønsker også en oppriktig beklagelse der det er gjort feil. «En beklagelse kan være en
nøkkel for å få avsluttet saken og hindre forbitrede og formålsløse ankerunder.» Oppsummert etterspør pårørende større
bevissthet i helse- og omsorgstjenesten rundt grunnverdier som åpenhet, tillit og medvirkning og etterlevelse av disse verdiene.»

Omleggingen av håndteringen av tilsynssaker i Sverige fra 2018  bygger bl.a. på utredninger som har identifisert ulike behov hos
pasienter og pårørende som ønsker å klage på helsetjenesten. Dette er:

å få en unnskyldning

kunne komme med kommentarer/tilbakemeldinger til helsetjenesten
for å få en forklaring på hva som har skjedd
få noen til å lytte
for å sikre at samme ikke hender noen andre
at noen må bli holdt ansvarlig for hva som skjedde
finne ut om det som skjedde var rett, eller om det har skjedd svikt
praktisk hjelp i håndteringen av kontakten med helsevesenet

Forventninger til tilsyn og ulykkesgransking kan også sees på i et samfunnsperspektiv. Sidney Dekker   beskriver i en artikkel
ulike behov og formål med ulykkes-gransking («accident investigation») slik:

Fastsette «hva skjedde» (erkjennelse, innsikt) (epistemologisk)
Identifisere tiltak som kan forebygge at det skjer igjen (forbyggende)
Sette grenser for hva som er akseptabelt (moralsk)
Behovet for en forklaring (eksistensielt)

Disse fire perspektivene kan kalles for «samfunnspsykologiske behov» og er relevante for å forstå forventninger til
tilsynsmyndighetenes håndtering av saker og hendelser.

Avklaring og dialog
Statsforvalteren kan ta kontakt per telefon eller vi kan tilby et møte. Statsforvalteren bør vurdere om det også er nødvendig å
avklare innholdet i henvendelsen, se nærmere om dette i Mottak og avklaring / Avklaring av henvendelsen. Avklaring av
innholdet i henvendelsen kan i så fall gjøres samtidig.

I samtalen bør statsforvalteren søke å avklare hva som er viktig for den som har henvendt seg, samtidig som statsforvalteren bør
gi informasjon om hvordan vi kan følge opp saken på mest hensiktsmessig måte. Formålet med samtalen er å lytte, gi
informasjon og avklare om den som har henvendt seg gir sin tilslutning til at vi følger opp saken tilsynsmessig på den måten som
er best egnet.

Statsforvalteren må være oppmerksom på at det kan komme opplysninger i samtalen som tilsier at de bør foreta en ny vurdering
av hvordan saken bør behandles.

I enkelte saker bør statsforvalteren vurdere om den som har henvendt seg bør oppfordres til å kontakte Pasient- og
brukerombudet før samtalen med statsforvalteren, for informasjon og eventuell bistand i dialogen med statsforvalteren.

Stikkord for samtalen med statsforvalteren:

a. Lytte til den som har henvendt seg, og avklare hva de mener det er viktigst at tilsynsmyndigheten følger opp.
b. Det er viktig at den som har henvendt seg forstår hvordan vi har oppfattet innholdet i henvendelsen, og at vi følger opp

forholdet tilsynsmessig.
c. Gi informasjon om tilsynsmyndighetens rolle og formålet med tilsyn, at tilsyn skal bidra til å styrke sikkerhet, kvalitet og

tillit. Se Statsforvalterens og virksomhetens rolle nedenfor.
d. Gi informasjon om hva en lovlighetskontroll (vurdering av pliktbrudd) er, at dette baserer seg på den informasjonen som er

rettslig relevant og at en lovlighetskontroll ikke nødvendigvis vil gi svar på de spørsmål de har behov for å få besvart. Ved
behov, gi informasjon om hva som er vanlig praksis i tilsvarende saker.

e. Gi informasjon om virksomhetens ansvar for forbedringsarbeid.
f. Gi informasjon om virksomhetens ansvar for informasjon (pbrl § 3-2 jf. hol § 4-2 a og sphl § 3-11), og at enkelte spørsmål er

det bare virksomheten og involvert helsepersonell som vil kunne svare på. Se Statsforvalterens og virksomhetens rolle
nedenfor.

g. Beskriv hvordan vi planlegger å følge opp forholdet tilsynsmessig, for eksempel ved oversendelse til
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g. es v vo da v p a egge å ø ge opp o o det t sy s ess g, o e se pe ved ove se de se t
virksomheten/helsepersonellet for oppfølging, eller ved at virksomheten følger opp og rapporterer til statsforvalteren.
Begrunn hvorfor vi mener det vil gi best effekt, for eksempel fordi vi får til best virkning dersom tjenesten får eierskap til
problemet som skal løses.

h. Gi informasjon om at de kan henvende seg til statsforvalteren på nytt og be om vurdering av pliktbrudd, for eksempel
dersom virksomheten eller helsepersonellet ikke håndterer saken innen rimelig tid, eller de av andre grunner ikke er
fornøyd med virksomhetens/helsepersonellets håndtering.

i. Avklar om den som har henvendt seg gir sin tilslutning til at vi behandler tilsynssaken på den måten vi har beskrevet.

Statsforvalteren må dokumentere avklaringen, og eventuelt om det etter avklaring med den som har henvendt seg ikke lenger er
aktuelt å vurdere mulig pliktbrudd.

Valg av behandlingsmåte
Såfremt den som har henvendt seg gir sin tilslutning til det, kan statsforvalteren velge å bruke behandlingsmåtene Oversendelse
til virksomheten/helsepersonellet, Virksomheten følger opp og rapporterer eller Møte med virksomhet og pasient. Dersom
statsforvalteren velger Oversendelse til virksomheten/helsepersonellet, bør statsforvalteren be om en tilbakemelding. Uansett
hvilken behandlingsmåte som velges må den som har henvendt seg få informasjon om at de kan henvende seg til statsforvalteren
på nytt og be om vurdering av pliktbrudd, for eksempel dersom virksomheten eller helsepersonellet ikke håndterer saken innen
rimelig tid, eller de av andre grunner ikke er fornøyd med virksomhetens/helsepersonellets håndtering.

Dersom person med anmodningsrett fastholder at de ønsker en skriftlig vurdering av mulig pliktbrudd, må statsforvalteren
foreta en vurdering av om det foreligger pliktbrudd. Statsforvalteren kan da ikke velge en behandlingsmåte som innebærer at det
ikke blir tatt stilling til lovbrudd. Dette innebærer at de ovennevnte tre behandlingsmåtene ikke kan velges.

Statsforvalteren kan velge Avslutning med veiledning dersom det, ut fra de opplysninger som fremgår av anmodningen, er
tilstrekkelige opplysninger til å konstatere at det ikke foreligger lovbrudd. Statsforvalteren må da gi en kort vurdering med
begrunnelse for hvorfor det ikke foreligger lovbrudd.

Dersom statsforvalteren ikke har tilstrekkelige opplysninger, eller det er aktuelt å konkludere med at det er lovbrudd, må
statsforvalteren velge behandlingsmåten Statsforvalteren utreder og avgjør (men kan ikke avgjøre saken uten å ta stilling til
lovbrudd). Kravene til saksbehandling i pbrl § 7-4 a er bakt inn i denne behandlingsmåten. Det er viktig at statsforvalteren

foretar nødvendige avgrensninger av vurderingstema i saken, se nedenfor under Hva har man rett til svar på?. Videre er det
viktig at statsforvalteren vurderer hvilke opplysninger det er nødvendig å innhente for å ha et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

I enkelte saker kan statsforvalteren unnlate å ta stilling til om det foreligger lovbrudd, se om «Åpenbart grunnløse henvendelser»
nedenfor.

Om forhold som ligger tilbake i tid
Det fremgår av ny Policy for tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten at tidsfaktoren er et vurderingstema ved
tilsynsmyndighetens prioritering og valg av behandlingsmåte dersom det har gått mer enn 1 år siden hendelsen. Les mer i
artikkelen Prioritering – forhold tilbake i tid.

Beslutningen i policy er begrunnet i at effekten av tilsyn er mindre når det har gått lang tid siden hendelsen. Når vi skal foreta en
vurdering av mulig pliktbrudd etter pbrl § 7-4 gjør ikke dette hensynet seg gjeldende i samme grad. Der det foreligger en
anmodning etter pbrl § 7-4 er det den som har henvendt seg sin rett til å få en vurdering som er det avgjørende hensynet. Det må
likevel tas hensyn til tiden som har gått siden hendelsen/forholdet, av hensyn til blant annet mulig endringer i
tjenesteorganisering e.l. Muligheten for å kunne klargjøre hendelsesforløpet og bevisvurderinger kan også være utfordrende
dersom hendelsesforløpet ligger langt tilbake i tid.

Statsforvalteren skal likevel ikke foreta vurdering av mulig pliktbrudd dersom forholdene som ledet til den uønskede hendelsen,
ligger fem år eller mer tilbake i tid, se Sivilombudets uttalelse i 2017/672 , med mindre:

Saker som etter sin art vanligvis meldes i lang tid etter aktuelle hendelser, for eksempel grenseoverskridende atferd,
overgrep eller andre alvorlige tillitssaker.
Saker med gjentatt/omfattende faglig svikt.
Det dreier seg om et lengre sammenhengende pasientforløp der forhold tilbake i tid er relevant for nyere forhold.
Opplysningene omhandler forhold som ligger tilbake i tid, men i sammenheng med annen relevant kunnskap om
virksomheten/helsepersonellet er det grunnlag for videre tilsynsmessig behandling.
Forholdene er av stor allmenn interesse.

Dette er i hovedsak de samme unntakene som gjelder for tilsynssaker forøvrig.

Hva har man rett til svar på?
Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 7-4 a er statsforvalteren forpliktet til å vurdere de synspunkter som er fremsatt i
anmodningen, og gi den som har fremsatt anmodningen underretning om resultatet og en kort begrunnelse.

Dette er imidlertid ikke det samme som at alle spørsmål må utredes og vurderes etter forvaltningslovens bestemmelser. Det må
foretas nødvendige avgrensninger slik at statsforvalterens undersøkelser rettes mot de mest sentrale anførslene i saken, se
Sivilombudets avgjørelse 2015/234  med henvisning til ombudets tidligere uttalelser i sakene 2006/1640 og 2007/393.
Statsforvalteren kan ikke bruke ressurssituasjonen/mangel på ressurser som begrunnelse for å avgrense en sak.

Hvor utfyllende begrunnelsen skal være, må sees opp mot vurderingene og saksbehandlingsskrittene som er gjort. Omfattende
saksutredning, hvor helsehjelpen til pasienten har en sentral plass i stats forvalterens vurdering, krever mer av begrunnelsen.

Taushetsplikten begrenser retten til begrunnelse
Den som har fremsatt anmodningen har rett til en begrunnelse, men begrunnelsen skal ikke inneholde sensitive opplysninger
om involvert helsepersonell eller andre.
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Nærmeste pårørendes rett til begrunnelse og innsyn
Det gjelder særlige regler for nærmeste pårørendes rett til opplysninger om pasient eller bruker. Se pasient- og
brukerrettighetsloven § 5-1 fjerde og femte ledd.

Statsforvalterens og virksomhetenes rolle
Den med anmodningsrett kan ha forventninger som statsforvalteren ikke kan imøtekomme. En tilsynsmessig utredning gir ikke
nødvendigvis (tilstrekkelige) svar på alle spørsmål. Statsforvalteren bør informere om hvilken rolle og oppgave
tilsynsmyndigheten har og hvilke problemstillinger virksomhetene eller andre instanser, som for eksempel pasient- og
brukerombudene, kan ivareta bedre. Personer med anmodningsrett bør få informasjon om hvorfor vi vurderer som vi gjør.

Virksomhetene har ansvar for at det ytes forsvarlige tjenester. Det er også de som kan forklare, gi informasjon og om nødvendig
beklage. Dialog mellom tjenesten og pasienten kan bidra til å gjen opprette tillit og kan samtidig gi informasjon som er relevant i
forbedringsarbeidet. Dersom det er avklart med person med anmodningsrett kan statsforvalteren understøtte virksomhetens
forbedringsarbeid ved at saken sendes over for håndtering av virksomheten, med evt. tilbakemelding til tilsynsmyndigheten for
vurdering av om det er behov for videre tilsynsmessig oppfølging.

Hvem har anmodningsrett?
Personer som har anmodningsrett;

pasient eller bruker over 16 år
nærmeste pårørende til avdød pasient eller bruker
nærmeste pårørende til pasient eller bruker over 18 år uten samtykkekompetanse

I tillegg kan anmodningsretten omfatte «andre som har rett til det», for eksempel foreldre til barn under 16 år eller foreldre til
barn mellom 16-18 år som ikke har samtykkekompetanse. Mer detaljerte regler følger av pasient- og brukerrettighetsloven
kapittel 4.  Henvendelser fra foreldre som gjelder tjenester til barn.

Pasient, bruker og nærmeste pårørende er definert i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3.

Person som opptrer på vegne av den med anmodningsrett
Den med anmodningsrett kan la seg representere av en annen person, for eksempel pasient- og brukerombud, advokat eller
lignende. Forvaltningsloven § 12 har bestemmelser om bruk av advokat eller annen fullmektig. Advokat trenger ikke fullmakt.
Andre representanter, inkludert pasient- og brukerombud og rettshjelper, må dokumentere sin representasjon.

Pårørende må ha fullmakt, unntatt når pårørende representerer den med anmodningsrett som en følge av reglene i pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4.

Les mer om Representasjon.

Når foreligger en anmodning?
Om det foreligger en anmodning, beror på en tolkning av henvendelsen. Det er tilstrekkelig at en person med anmodningsrett
selv vurderer at loven er brutt og/eller at de ønsker statsforvalterens vurdering av dette. Dette kan være en hendelse, et forhold
eller en praksis som direkte berører/gjelder den med anmodningsrett.

Det må fremgå av anmodningen hva saken gjelder, hvilken virksomhet/helsepersonell anmodningen gjelder og når det påståtte
forholdet skjedde. Ved tvil kontakter statsforvalteren den med anmodningsrett for å få nødvendig avklaring. Mottak/avklaring /
Avklaring av henvendelsen.

Det kan noen ganger være uklart om den med anmodningsrett har ment å fremsette en rettighetsklage etter pbrl. § 7-2 eller en
anmodning om vurdering av lovbrudd. (Les mer om skillet mellom tilsynssaker og rettighetsklager i  Veileder i behandling av
klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven.)

«Åpenbart grunnløse» henvendelser

Sivilombudet har tidligere lagt til grunn at statsforvalteren har en snever adgang til ikke å vurdere pliktbrudd ved anmodninger etter
pasient- og brukerrettighetsloven §§ 7-4 og 7-4 a der det ikke foreligger «formelle avvisnings grunner». Se Sivilombudets uttalelse i
2015/234 der det fremgår:

«Med unntak av de tilfellene der det foreligger formelle avvisningsgrunner, forstår ombudsmannen lovgivningen og de ovennevnte
uttalelsene dit hen at Fylkesmannen har en snever adgang til ikke å opprette tilsynssak etter å ha mottatt en henvendelse om mulig
pliktbrudd. Anmodningen må i så fall kunne karakteriseres som «åpenbart grunnløs». Dette tilsier at det må foreligge sikre
holdepunkter for at pliktbrudd ikke har funnet sted.»

Og presiseringen i Sivilombudets uttalelse i 2018/303:

«I tråd med terminologien brukt av tilsynsmyndighetene har ombudsmannen i blant annet SOM-2015-234 omtalt plikten til å ta
stilling til en anmodning om vurdering av pliktbrudd som en plikt til å opprette «tilsynssak». I pasient- og brukerrettighetsloven
§§ 7-4 og 7-4 a benyttes imidlertid ikke begrepet tilsynssak. Ombudsmannen finner det derfor her riktigst å omtale dette som en
plikt til å foreta en «pliktbruddsvurdering», og ikke som en plikt til å opprette tilsynssak.»

At tilsynsmyndigheten har adgang til å avvise åpenbart grunnløse/ugrunnede anmodninger framgår av forarbeidene, bl.a. av Ot.
Prp. 13 (1998-1999) pkt. 23.2.5.

Rett til innsyn og uttalelse
Person med anmodningsrett har rett til innsyn i relevante dokumenter og til å uttale seg i tilsynssaken, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 7-4 a tredje ledd.

• 
• 
• 

https://losen.helsetilsynet.no/tilsynssaker/helse-omsorgstjenester/veiledning-for-tilsynssaker-helse-omsorgstjenesten/tema/henvendelse-foreldre-tjenester-til-barn/
https://losen.helsetilsynet.no/tilsynssaker/helse-omsorgstjenester/veiledning-for-tilsynssaker-helse-omsorgstjenesten/tema/representasjon/
https://losen.helsetilsynet.no/tilsynssaker/helse-omsorgstjenester/veiledning-for-tilsynssaker-helse-omsorgstjenesten/tilsyn-saksbehandling/mottak-og-avklaring/#avklaring_hendelsen
https://losen.helsetilsynet.no/publikasjoner/internserien/2021/2021-1/


Hva som er relevant informasjon, må vurderes konkret. Det sentrale er om opplysningene er av slik karakter at den med
anmodningsrett bør få anledning til å gi sine kommentarer til disse. Uttalelser fra helsepersonell og virksomheter vil som
hovedregel være relevant og stats forvalteren må uoppfordret oversende disse. Andre opplysninger som vektlegges i vår vurdering
vil også som hovedregel anses som «relevante».

Den som har fremsatt anmodningen har ikke rett på innsyn i personopplysninger om helsepersonellet eller om andre personer.

Se også om begrensninger i innsynsretten ovenfor under Taushetsplikten begrenser retten til begrunnelse og Nærmeste
pårørendes rett til begrunnelse og innsyn.

Om foreslått lovendring av §§ 7-4 og 7-4 a
Helse- og omsorgsdepartementet har våren 2021 sendt på høring forslag om endringer i ordlyden i §§ 7-4 og 7-4 a «som
tydeliggjør at det er opp til statsforvalteren å vurdere om en anmodning etter § 7-4 skal følges opp videre og eventuelt hvilken
form for videre håndtering som er mest hensiktsmessig», jf. høringsnotatets punkt 3.3.1. Etter departementets vurdering bør
tilsynsmyndighetene få et større handlingsrom enn i dag til å prioritere om, og i hvilket omfang, anmodninger om vurdering av
mulig pliktbrudd skal utredes nærmere eller ikke. Les mer på Regjeringens nettsider .

 Se omtale og kilder i kap. 3.2. i Utviklingsprosjekt for tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten. Rapport fra forprosjekt i
Statens helsetilsyn. Statens helsetilsyn, Internserien 4/2019 

Dekker SWA. The psychology of accident investigation: epistemological, preventive, moral and existential meaning-making.
Theoretical Issues in Ergonomics Science 2015; 16(3): 202-213.  (oversettelse HEG)

1 

2 

-------- --- ---
----------- ---- -

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ny-sidehoring-forslag-til-endringer-i-helsepersonelloven-pasient-og-brukerrettighetsloven-mv.-om-administrative-reaksjoner-og-tilsynsmyndighetenes-saksbehandling-av/id2830814/
https://losen.helsetilsynet.no/globalassets/upload/publikasjoner/internserien/2019/2019_4_internserien_prosjektrapport_tilsynssaker.pdf
https://doi.org/10.1080/1463922X.2014.955554
https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63/%C2%A77-4
https://losen.helsetilsynet.no/tilsynssaker/helse-omsorgstjenester/veiledning-for-tilsynssaker-helse-omsorgstjenesten/tema/henvendelse-foreldre-tjenester-til-barn/
https://losen.helsetilsynet.no/tilsynssaker/helse-omsorgstjenester/veiledere-prosedyrer/policy-for-tilsynssaker-helse-omsorgstjenesten/


Relatert innhold 
pbrl. §§ 7-4 og 7 4 a 

Representasjon 

Henvendelser fra foreldre som gjelder tjenester til barn 

Policy for tilsynssaker i barnevern, sosial- og helsetjenestene 

Ordliste 

 

 

Denne artikkelen er en del av veiledningen for statsforvalterens 
behandling av tilsynssaker (helse- og omsorgstjenesten).  
 
Hovedmenyen for veiledningen med alle lenkene til artikler 
 
Veiledningen er et digitalt oppslagsverk som er publisert på Helsetilsynets intranett og hos 
statsforvalterne og er en del av styringssystemet. Teksten som publiseres på internett er Pdf-
versjonen av deler av denne veiledningen for at alle skal kunne se hvordan 
tilsynsmyndighetene arbeider.  
 
Funksjonaliteten i det digitale oppslagsverket på intranett uteblir i denne Pdf-versjonen på 
internett. Det betyr at: 
 

• filen inneholder mange pekere til lenker som ikke vil virke 
• filen inneholder flere åpne/lukke-bokser, som er åpne i denne Pdf-versjonen 
• marger, sideskift og utseende generelt er ikke ideelt 

 
Artikkelen ble publisert på intranettet i september 2021.Sist endret 25. november 2021. 
 


