
                                                                                               (Stedsnavn) den 22.02.2007 
 
Fra: (Klagers navn og adresse) 
 
 
 
 
Til: Helsetilsynet i Oslo og Akershus 
Pb 8111 Dep 
0032 Oslo 
 
 
Ad. Klage på Kjell Hagen, spesialist klinisk psykologi 
Professor Dahls gt 18A, 0353 Oslo, ifm sakkyndigoppdrag 
i sak nr05-057291ASI-BORG/0, Borgarting lagmannsrett, med 
hovedvekt på sakkyndig rapport datert 02.03.06 
 
 
Det vises til klagesakens dokumenter og til telefonsamtale med Undi Flock mandag 19.02.07 
hvor Undi Flock ga uttrykk for at brev fra Foreningen Menn og Omsorg ifm Kjell Hagens 
brev av 14.12.06 har skapt bryderi for Helsetilsynets klagesaksbehandling. 
 
Det er intet i brevet fra Foreningen Menn og Omsorg som tilsier at ikke klageinstansen kan 
forholde seg saklig og ryddig til den innkomne klage og innklagedes kommentarer til denne. 
At Kjell Hagen av strategiske hensyn vil ta oppmerksomheten vekk fra hans utrednings-
metodiske svikt og rapportens påstander om klagers angivelige legning og 
overgrepstilbøyeligheter, må ikke få Helsetilsynet til å gi etter for denne avledningsmanøver. 
Det er Kjell Hagen som forsøker å trekke Foreningen Menn og Omsorg inn i ”saken”, mens 
Foreningen Menn og Omsorg benekter at den har noen ”partsstatus”.  
 
Gitt at ovenstående i det hele tatt har gitt grunn til forvirring, er situasjonen nå avklart. 
Helsetilsynet må ikke bruke brevet fra Foreningen Menn og Omsorg som påskudd til å unndra 
seg ansvaret med å behandle klagen. Hvis klageinstansen har problemer med å stable på beina 
kompetanse som kan forholde seg faglig-metodisk til klagen, må Helsetilsynet heller 
innrømme dette og søke nødvendig kompetanse til å avklare spørsmålene klagen tar opp.  
 
At klagesaken har fått en viss medieoppmerksomhet grunnet internetpublisering, og dertil 
også er bragt opp på politisk nivå, må på tilsvarende vis ikke forhindre at Helsetilsynet 
ivaretar hensynet til en grundig og selvstendig klagesaksbehandling. Det er nå gått over 4 – 
fire måneder fra klagen ble innlevert. Konsekvensene av Kjell Hagens sakkyndigvirksomhet 
har blitt meget alvorlige for klagers familie. 
 
 
(Sted), den 22.02.07 
 
Med hilsen 
 
 
(Klagers navn) 


