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Høringssvar – Forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 
 
Norges Optikerforbund står ikke på høringslisten, men benytter muligheten for å kommentere 
høringen. Optikere er autorisert helsepersonell med et bredt utvalg av videre- og etterutdanninger 
som berøres av høringsforslaget. 
 
I hovedsak støtter vi opp om høringens intensjoner. Det er viktig at dagens autorisasjonsordning er 
med å sikre pasientsikkerhet, tillit til helse- og omsorgstjenesten og det enkelte helsepersonellet. 
Studenter som viser seg uskikket til et yrke bør som høringen viser til, heller ikke ha muligheten til å 
bli en del av dette. 
 
Norges Optikerforbund støtter departementets forslag om å utvide skikkethetsforskiften også til å 
omfatte profesjonsstudiet i teologi, paramedic-, logoped- trafikklærer- og tolkeutdanningene. 
 
Kunnskapsdepartementet ber spesielt om en tilbakemelding på skikkethetsnemdas størrelse. 
Generelt er vi av den oppfatning at utvalg og nemder skal ha en størrelse tilpasset arbeidet. 
Beskrivelsen i høringen tilsier at det kan være muligheter for å redusere antall mennesker og likevel 
sørge for nemdenes funksjon på alle vis. 
 
Departementet ber også om innspill relatert til om institusjonsansvarlige for skikkethet skal være 
medlem i nemda eller ikke. Hvis denne er medlem sikres det at nemda og denne ansvarlige har den 
kontakten som kreves. 
 
Norges Optikerforbund støtter høringens forslag om å forlenge maksimal utestengelsesperiode til 
fem år. Vi påpeker også at det kan oppstå tilfeller der en livslang utestengelse kan være nødvendig. 
 
Optikerforbundet er kjent med en konkret sak der taushetsplikten til Kriminalomsorgen gjorde det 
vanskelig å informere utdanningsinstitusjonen om en person som var i helseutdanning, som ble 
fengslet ved dom på grunn av forhold som gjorde denne personen uskikket til å fullføre utdanningen. 
Slike enkeltepisoder som avdekker uheldige tette skott som forhindrer utveksling av nødvendig 
informasjon, oppleves som uheldig. Departementet burde se på mulighetene for å utveksle denne 
type informasjon. 
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