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Høringsuttalelse til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i 

høyere utdanning ved Høgskolen Stord/Haugesund.  
 

Høgskolen Stord/Haugesund har utdanninger som omfattes av forskrift om skikkethetsvurdering i 

høyere utdanning både innen helsefag og innen lærer og barnehageutdanninger. Vi ser behov for 

revidering av nevnte forskrift. I hovedsak er de endringer som er gjort forbedringer.  

Vi har følgende innspill til endringer: 

Angående § 1. Virkeområde 
1.2. For å forenkle er navn på utdanninger innen helsefag erstattet av  
 «Utdanninger som fører fram til yrker der det kreves autorisasjon etter § 48 i lov 2. juli 1999 nr. 64 

om helsepersonell «. Vi stiller spørsmål ved om det for den enkelte student kommer tydelig nok fram 

hvilke profesjoner dette gjelder.  Vi ønsker en opplisting av aktuelle utdanninger som tidligere. Det er 

mange utdanninger som omfattes av krav om autorisasjon.  

«I tillegg skal det foretas skikkethetsvurderinger i etter- og videreutdanninger som bygger på 

ovennevnte utdanninger.»  Vi ser det som en styrke at det også innen videre – og etterutdanninger 

skal foretas en skikkethetsvurdering. Det vil gi utdanningsinstitusjonene større handlingsrom. En 

student som er funnet skikket til å fungere i yrket som sykepleier trenger for eksempel ikke å være 

skikket til å ta seg av de mest alvorlige, akutt og kritisk syke pasienter som det er stilles krav til innen 

videreutdanningene i anestesi, intensiv og operasjonssykepleie.  

Angående § 2. Formålet med skikkethetsvurdering  

Målet med skikkethetsvurdering og svake gruppers behov for å beskyttes mot ikke skikkede 

yrkesutøvere er blitt tydeligere. Positivt at forskjellen på løpende skikkethetsvurdering og særskilt 

skikkethetsvurdering kommer mer fram. 

Angående ny § 6. Informasjon til studentene 

Det sees på som en styrke at det settes tungt fokus på informasjon om skikkethet til nye studenter 

både gjennom brev ved tilbud om studieplass og ved studiestart.  

Angående ny § 8. Institusjonsansvarlig 

Det sees på som en styrke med tilføyelsen at styret kan oppnevne flere institusjonsansvarlige for 

skikkethetsvurdering ved institusjonen. Framtidige større utdanningsinstitusjoner med flere campus 

er lokale institusjonsansvarlige en nødvendighet i skikkethetsarbeidet.  

Angående ny § 12. Behandling i styret/institusjonens klagenemd. 

Å heve utestengning fra utdanningen til inntil fem år sees på som rimelig da slike skikkethetssaker 

har et alvorlig preg. 

Angående opphevelse av sentralt register (gammel § 12) 

Vi ser det blir viktig at institusjonene er oppmerksom på at sentralt register oppheves. Dette med 

tanke på å sikre at studenter med utestenging på grunn av skikkethetssak ikke tas opp ved en annen 

utdanningsinstitusjon, for eksempel ved et lokalt opptak.  
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Med vennlig hilsen 

Britt Randby Theodorsen, leder av skikkethetsnemda ved Høgskolen Stord/Haugesund 

Anny Norlemann Holme, institusjonsansvarlig i skikkethetssaker ved Høgskolen Stord/ Haugesund 


