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Horingssvar ang. krav til politiattest for personell i den kommunale helse-
og omsorgstjenesten

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) har mottatt på høring forslag til endringer i helse- og
omsorgstjenesteloven og lov om helsepersonell.

LDH mener det vil være klokt å innføre krav om politiattest til de ansatte i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten. Erfaring har vist at det ikke bare er mindreårige som er utsatt for
overgrep fra helse- og omsorgspersonell. Det er også andre sårbare grupper som behandles i
kommunale institusjoner og hjemmetjenester og som har krav på beskyttelse.

Fremlegging av politiattest gir en mulighet til å unngå å ansette personer som kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko for pasienter og brukere. En politiattest gir selvfølgelig ingen garanti for at
uheldige situasjoner ikke oppstår, men vil være et viktig supplement til intervjuer og
innhenting av referanser. Dersom det er anmerkninger på en arbeidssøkers politiattest, vil det
være opp til den ansettende myndighet hvilken vekt de vil legge på anmerkningene.

LDH ser at innføring av krav om politiattest kan gi utfordringer knyttet til arbeidssøkeres
personvern og rehabilitering etter soning av straffbare forhold. Vi mener likevel at det må
være hensynet til den svakeste part, her er pasient og bruker, som må veie tyngst. Dessuten er
det slik at de aller fleste straffbare forhold blir fjernet fra politiattesten etter en visst antall år,
avhengig av forseelsens alvorlighetsgrad.

LDH mener at det må kreves en omfattende politiattest, der også vinningskriminalitet er
inkludert. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten foregår i stor grad i den enkelte
brukers hjem, der bruker ofte er alene med den ansatte. I slike situasjoner vil bruker være
ekstra utsatt.
De paragrafene i straffelovene som er omfattet av forslaget til ny § 5-4b i helse- og
omsorgstjenesteloven, mener LDH er relevante for kravene til politiattest i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten.
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Forslaget om at det ikke skal være krav om at alle kommuner må innføre krav om politiattest,
synes noe underlig. Enten synes lovgiver det er viktig å beskytte pasienter og brukere, eller så
synes lovgiver det ikke. Krav om politiattest kan ikke gjelde bare de som bor i enkelte
kommuner. LDH forstår argumentet om at små kommuner er oversiktlige, og at man har
derfor god oversikt over befolkningen, men også til små kommuner vil det komme innflyttere
som er helt ukjente for innbyggerne. Man kan også tenke seg situasjoner der personer med
anmerkninger på politiattesten strategisk vil søke arbeid i kommuner der det ikke er krav om å
fremlegge politiattest.

Sett fra ståstedet til en profesjonshøyskole som utdanner sykepleiere, vil innføring av krav om
politiattest harmonisere med lovverket som utdaimingsinstitusjoner er underlagt.

Innføring av politiattest i alle landets kommuner vil kunne øke befolkningens tillit til den
kommunale helse- og omsorgstj enesten.

Med vennlig hilsen
Lovisenberg diakonale høgskole

Lars Mathisen
Rektor
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