
Offentleglova anmodning om informasjonsfrihet til Helsedirektoratet 

 
Christine Massey <cmssyc@gmail.com> Fri, Apr 16, 2021 at 2:28 PM 

To: postmottak@helsedir.no 

Offentleglova anmodning om informasjonsfrihet til Helsedirektoratet 

 

Alle dokumenter som eies, oppbevares eller kontrolleres av Helsedirektoratet der isolering 

av SARS-COV-2-viruset beskrives, etter å ha samlet prøve fra en syk pasient, der prøven ikke 

har vært utblandet med et annet genetisk materiale (dvs. nyreceller fra ape, også kjent som 

veroceller; lungeceller fra pasient med lungekreft). 

 

Vær oppmerksom på at jeg bruker ordet «isolering» i hverdagsbetydningen av ordet: det å 

separere/skille en ting fra enhver annen ting. Jeg ber ikke om dokumenter der «isolering av 

SARS-COV-2» refererer til: 

- Dyrking/kultivering av noe 

- Utførelsen av en mangfoldiggjøringstest (PCR-test) eller 

- Sekvensering av noe 

 

Min forespørsel begrenser seg heller ikke til dokumenter som er autorisert av 

Helsedirektoratet eller som gjelder arbeid som er utført av Helsedirektoratet. Forespørselen 

min gjelder enhver type dokument, f.eks. (men ikke begrenset til) ethvert publisert, 

fagfellevurdert studie som Helsedirektoratet har lastet ned eller skrevet ut.  

 

Hvis noen dokumenter stemmer overens med beskrivelsen ovenfor og pr. i dag er 

tilgjengelig for offentligheten, vennligst gi meg nok informasjon om hvert dokument, slik at 

jeg med sikkerhet kan identifisere og få tilgang til hvert dokument (dvs. tittel, forfatter(e), 

dato, tidsskrift, hvor offentligheten kan få tilgang til det). 

 

Christine Massey 

580 Fagan Avenue, Peterborough, Ontario, Canada K9J 4J1  

Phone: 905-965-6254 

Email: cmssyc@gmail.com 

 

 

Thank you, 

Christine Massey, M.Sc. 
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Christine Massey <cmssyc@gmail.com>

Offentleglova anmodning om informasjonsfrihet til Helsedirektoratet
Torunn Janbu <Torunn.Janbu@helsedir.no> Sun, Apr 25, 2021 at 2:09 PM
To: "cmssyc@gmail.com" <cmssyc@gmail.com>

Takk for henvendelsen datert 16.april 2021.

Helsedirektoratet verken eier, oppbevarer eller kontrollerer dokumenter med informasjon om pasienter.

Torunn Janbu

Avdelingsdirektør Avdeling Spesialisthelsetjenester

Divisjon Kvalitet og forløp

Helsedirektoratet

Mobil 97735457
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This message has been automatically
translated: Norwegian -> English.

Christine Massey
<cmssyc@gmail.com>

Public Administration Act request for freedom of information
to the Norwegian Directorate of Health
Torunn Janbu <Torunn.Janbu@helsedir.no> Sun, Apr 25, 2021 at 2:09 PM
To: "cmssyc@gmail.com" <cmssyc@gmail.com>

Thank you for the inquiry dated 16 April 2021.

The Norwegian Directorate of Health does not own, store or control documents with information about patients.

Torunn Janbu

Department Director Department of Specialist Health Services

Quality and course division

The Norwegian Directorate of Health

Mobile 97735457

Gmail - Public Administration Act request for freedom of information to ... https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=80b5ba0454&jsver=N605Pu...

1 of 1 4/30/2021, 2:23 PM


