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Anmodning om redegjørelse 

Statens helsetilsyn har gjennom media blitt gjort kjent med en alvorlig hendelse ved 

St. Olavs hospital HF. Hendelsen skal ha skjedd i 1999 ved daværende 

Regionsykehuset i Trondheim (fra 2002 en del av St. Olavs Hospital) og er opplyst å 

gjelde forbytting av embryo i forbindelse med assistert befruktning. 

 

Statens helsetilsyn viser til helsetilsynsloven § 7 første ledd hvor det fremgår at 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i helse- og omsorgstjenesten, skal på 

anmodning gi tilsynsmyndigheten opplysninger som tilsynsmyndigheten mener er 

nødvendige for å kunne utføre sine oppgaver i medhold av lov, forskrift eller 

instruks.  

 

Vi ber St. Olavs Hospital om å redegjøre skriftlig for hvordan denne konkrete saken 

er fulgt opp. Etter at vi har mottatt helseforetakets redegjørelse med tilhørende 

dokumentasjon, vil vi vurdere ev. videre tilsynsmessig oppfølging. 

 

Helsetilsynet ber også om å få utpekt en kontaktperson ved St. Olavs Hospital. Navn 

og kontaktopplysninger bes sendt per e-post merket saksnummer 2022/3379 innen   

9. januar 2023 til: 

 

tbl@helsetilsynet.no med kopi til postmottak@helsetilsynet.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Olavs Hospital HF Unntatt fra offentlighet i henhold til offl. 
§ 5 
 

v/administrerende direktør 
Postboks 3250 Torgarden 
7006 Trondheim  
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Redegjørelsen med tilhørende dokumenter bes merket med saksnummer 2022/3379 

og sendes innen 17. januar 2023 til: 

 

Statens helsetilsyn 

Postboks 231 Skøyen, 

0231 Oslo 

 

 

Med hilsen 

 

  

Ingerid Herstad Nygaard etter fullmakt 

avdelingsdirektør 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift 

 

Saksbehandler: Tone Blørstad, tlf. 21 52 99 94 

Juridisk saksbehandler: underdirektør Mona Kaasa tlf. 21 52 99 47 

 

 

Kopi til: 

Statsforvalteren i Trøndelag 

Helsedirektoratet 

 

 

Tone Blørstad 

underdirektør 


