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HELSETIL5M11ET
I TROMS

Aleris Helse AS Tromsø
Sjøgata 31-33
9008 Tromsø

SAKSBEHANDLER VAR REF. DATO

Tone Indergaard 77642464 2009/5976 - 10 Arkiv: 735 08.03.2010

Avslutning av tilsyn

Det vises til tilsynsbesøk 13. og 14.01.2010 og rapport datert 05.02.2010.

Vi viser til brev fra Aleris Helse AS Tromsø datert 22.02.2010 der det redegjøres for
virksomhetens tiltak for å ivareta krav fastsatt i eller i medhold av lov og forskrift.

Helsetilsynet i Troms anser med dette at avviket er lukket og bekrefter at tilsynet er
avsluttet.

Med hilsen

ne',PSls 5or
fylkeslege

Tone Indergaard
revisjonsleder

(Kopi:
VHelse Nord RHF, 8038 Bodø

Aleris Helse AS v/adm. direktør Grethe Aasved, Fredrik Stangsgt. 11-13, 0264 Oslo
Statens helsetilsyn, Potboks 8138 Dep, 0032 Oslo
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