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Ad høring av krav om politiattest for personell i den kommunale helse - og
omsorgstjenesten.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), Fakultet for helsefag viser til brev fra Helse - og
omsorgsdepartementet av 10.09.2015. Vi støtter lovfors laget til krav om politiattest for personell i
den kommunale helse - og omsorgstjenesten.

Slik vi ser det bør:

U tvidelsen av dagens krav til politiattest må være obligatorisk o g ikke valgfritt for
kommunene
Kravene som stilles til ansatte i den kommunale helse - og omsorgstj enesten bør også stilles til
ansatte i spesialisthelsetjenesten
Politiattesten bør være utvidet
Kravene i politiattesten for personell i den kommunale helse - og omsorgstjenesten må være i
samsvar med kravene til politiattest som stilles til studenter som kommer inn under Lov om
universiteter og høyskoler
Krav vedr. straffbare forhold i en barneomsorgsattest må utvides

Høgskolen i Oslo og Akershus mener v algfrihet i f orhold til å levere politiattest vil kunne føre til at
personer med merknad på politiattesten vil velge å søke arbeid/ arbeide i de kommuner hvor det ikke
stilles krav om politiattest. En valgfrihet vil også sende signaler om at det er mindre viktig med
politiattest til denne gruppen bruke re av helse - og omsorgstjenesten enn de gruppene som det i dag er
krav om politiattest for å arbeide med. D et bør videre vurderes om vinningskriminalitet overfor
«svake grupper» også skal anmerkes på politiattesten. Eksemp elvis personer som tidligere er dø mt
for tyveri i forbindelse med utøvelse av helse - og omsorgstjenester eller som har utgitt seg for å være
helsepersonell. Vi er uenig e i at det vil kunne være mindre viktig å innhente politiattest i mindre
kommuner. Kommunens størrelse og organisering er ingen garanti for kjennskap til en persons
registreringer i politiregisteret .

De fleste studenter ved Fakultet Helsefag på HIOA må levere politiattest ved opptak til studiet . En
innføring av en type politiattest for kommunehelsetjenesten enn den som er gjeldende for opptak til
universitets - og høgsko le sektoren v il medføre at fleste parten av studentene vil måtte levere en ny
politiattest flere ganger gjennom studiet , og ikke bare ved studiestart som i dag . Dette fordi de kan
komme til å måtte le vere en ny attest til hver kommune de skal ha klinisk praksis i , avhengig av
hvilke krav/regler til politiattest som gjelder for den enkelte kommune . Dette i seg selv vil være
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svært tids- og ressurskrevende å håndtere, også tatt i betraktning at det tar noe tid å få utstedt 
politiattester for studenter. Kravet i Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og 
høyskoleloven) §4-9 bør også endres slik at våre studenter må levere politiattest i hht de nye kravene. 

Straffbare forhold som vist til på side 27 i høringsnotatet er straffbare forhold som ikke er en del av 
en barneomsorgsattest. Departementets argumenter for at dette skal inn i den nye politiattesten viser 
behovet for at disse overtredelsene også må inn i en barneomsorgsattest.  
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