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Høringssvar: VS: 17/2934 Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet 
i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for mottatt høring på forslag om å innføre forbud mot bruk av helt eller delvis 
dekkende ansiktsplagg i barnehager og utdanningsinstitusjoner. 

Et generelt nasjonalt forbud mot plagg som dekker ansikt, hode og hals er uforenelig med lik rett til utdanning. NSF 
støtter likevel forslaget til ny lovtekst i Universitets- og høyskoleloven § 7-8 og Fagskoleloven § 18, med begrunnelse i 
sykepleiernes profesjonsetikk hvor hensynet til pasienten kommer først. 

NSF sitt innspill er knyttet til kapittel 9.4 i høringsnotatet og omfatter universiteter og høyskoler som utdanner 
sykepleiere, og fagskoler som tilbyr videreutdanning til helsefagarbeidere. Tilslutt i høringssvaret har knyttes det en 
kommentar til kapittel 8 om alternativ til nasjonalt forbud. 

I sykepleierutdanningene må det av hensynet til pasienter og andre sårbare grupper stilles krav til bekledning. Dette 
begrunnes i behov for gjensidig kommunikasjon og krav til hygiene.  Sykepleierutdanningen består av 50 % 
praksisstudier. Praksisstudier innebærer blant annet møter med syke, svake og utsatte pasienter. Av hensyn hygiene, 
infeksjonsforebygging og pasientsikkerhet må stilles det derfor krav til bekledning. 

I sykepleierutdanningen er tillit, kommunikasjon og samhandling viktig for utøvelsen av faget. Kommunikasjon og 
kommunikasjonstrening inngår som en sentral del av  læringsmålene i sykepleierutdanningen. En stor del  av 
kommunikasjonen er av nonverbal karakter, det vil si øyekontakt, mimikk og øvrig kroppsspråk. I kommunikasjon er det 
avgjørende at mimikk og kroppsspråk kan formidles. Plagg som dekker hele eller deler av ansiktet kan dermed hindre 
studentenes muligheter for måloppnåelse. 

Ansiktsdekkende plagg som vanskeliggjør kommunikasjon vil også påvirke samspillet og læringsmiljøet for studentene. 
Høringssvaret omfatter derfor både studenter og ansatte i disse utdanningene.

NSF vil påpeke at et eventuelt forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet må kommuniseres tydelig og 
begrunnes med tilstrekkelig og relevant informasjon i programplanene og utdanningenes nettsider.  
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NSFs landsgruppe av Helsesøstre (LaH) tolker kapittel 8 dit hen at det er tenkt at skolehelsetjenesten skal være 
håndhever av et lokalt forbud, ved å overtale eleven til å ta av det heldekkende ansiktsplagget gjennom samtale. 
Skolehelsetjenesten skal være et frivillig lavterskeltilbud for elever. Samtaler med helsesøster skal ikke være en 
sanksjonsmulighet for lærere og dermed en trussel: «Hvis du ikke tar av plagget må du snakke med helsesøster». 
Tema heldekkende ansiktsplagg vil være et naturlig tema for skolehelsetjenesten å ta opp i en del andre 
sammenhenger både i samtaler, grupper eller undervisning i samarbeid med skolen.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Kari E. Bugge
Forbundsleder Fagsjef
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