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Helsedirektoratet

har kommentarer

til høringens punkt 3.

3. Forslagom nye bestemmelserom politiattest
0000
0001

Formål som berettiger

0002

for helseyrkene er nr. 3 og 4.

bruk av politiattest

I høringen fremkommer
000063

mindreårige

at alle søkere til utdanninger

i Politiregisterloven

hvor studentene

§ 37. De relevante punktene

hvor studenter kan komme i kontakt med

som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring,

Tilsvarende gjelder utdanninger
00274260

fremkommer

skal legge fram politiattest.

kan komme i kontakt med utviklingshemmede

eller

andre sårbare grupper.
Ansvaret for å vurdere hvorvidt utdanningen
andre krav i profesjonslovgivningen

omfattes av kravet i politiregisterloven

foreslås å ligge hos den enkelte fagskole.

Sett hen til formålet med innhenting av politiattest,
reduserte muligheter

§ 37 nr. 4 eller av

som er å beskytte sårbare grupper som antas å ha

til å ta vare på seg selv eller sine interesser, vil hovedmålet

måtte være beskyttelse

av disse pasientene og brukerne.
Det vil ikke gi tilstrekkelig

beskyttelse av pasienter dersom man begrenser innhenting av politiattest

studenter som vil ha klinisk praksis i selve studiet. Det vesentlige bør være hvorvidt utdanningen
kvalifiserer til klinisk arbeid hvor mindreårige

eller psykisk utviklingshemmede

kan bli del av pasient-

eller brukergrunnlaget.
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Så fremt utdanningen

rettes inn mot slike pasient- og brukergrupper

om det vil være klinisk praksis i utdanningen

bør dette vektlegges uavhengig av

eller ikke.

Vennlig hilsen
Karin Straume e.f.
divisjonsdirektør
Anne Farseth

avdelingsdirektør
Dokumentet er godkjent elektronisk
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