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Høringssvar ang. krav om politiattest for personell i den
kommunale helse- og omsorgstjenesten
Det vises til høringsbrev fra Det kongelige helse- og omsorgsdepartement datert 10.09.2015 med
høringsfrist 10. desember 2015. Forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og
helsepersonelloven. Forslaget gjelder krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten.
I høringsnotatet foreslås det at kommunene skal få adgang til å stille krav om politiattest i egen
kommune for at alt personell som skal yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven,
uavhengig av hvilke pasient- eller brukergrupper de skal yte tjenester til. Dette representerer en
endring av dagens ordning om at krav til politiattest kun gjelder for personell som skal yte
tjenester til barn og personer med utviklingshemming. Det bes også om synspunkter på om
utvidelse av dagens krav skal være obligatorisk eller valgfritt for kommunene.
Det helsevitenskapelige fakultet støtter forslaget om utvidelse av krav til politiattest slik det
foreligger. Ut i fra sentrale hensyn om at pasienter og brukere ikke skal utsettes for skadelige
handlinger, og at de skal ha tillit til tjenesteytende personell, vurderes vi det også slik at utvidelse
av dagens krav bør være obligatorisk for kommunene.
Forskrift om opptak til høyere utdanning fastslår at studenter skal fremlegge politiattest ved
utdannelse til yrke som innebærer ytelse av helsehjelp til barn og til personer med
utviklingshemming. Det aktuelle forslaget til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og
helsepersonelloven vil således harmoniseres med denne forskriften.
Ordningen vil medføre merarbeid for involverte parter, men hensynet til pasienter og brukere bør
være overordnet.
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