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Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige
Helse Sør-Øst RHF viser til justisdepartementets
oversendelse den 12. februar i år
angående høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige.
Helse Sør-Øst RHF har forelagt høringsutkastet for sine helseforetak og synspunktene
fra disse er til dels inntatt i denne høringsuttalelsen.
Det har spesielt kommet inn
merknader fra de som arbeider med barn, barneavdeling og barne- og ungdomspsykiatri
samt fra HR-avdelinger. Ved en lovendring som trådde i kraft 1.4.07 ble reglene
angående politiattest for bla. helsepersonell som skal arbeide med barn innskjerpet
Helse Sør-Øst RHF ser det som positivt at det foreslås felles generelle regler for personer
som skal ha oppgaver overfor mindreårige - barneattest. Dette vil gjøre det enklere å ha
oversikt over området. Helse Sør-Øst RHF vil imidlertid bemerke at for
spesialisthelsetjenesten
vil dette kunne medføre et merarbeid ved at man må sørge for
attest også for andre grupper ansatte enn helsepersonell. For ansettelsesmyndighetene
innen spesialisthelsetjenesten
er det viktig at det ikke er ventetid på å få begrenset
politiattest. Når flere instanser skal kreve slike attester, er viktig at ressurstilgangen for
utstedelse av slike attester tilpasses de nye kravene.
Helse Sør-Øst RHF er enig i at beskyttelseshensynet
overfor barn og unge må veie tyngre
enn resosialiseringshensynet.
Både barn og unge samt deres foresatte må føle seg trygge
på at institusjonene har kvalitetssikret ansettelsene så godt det lar seg gjøre, og hindrer at
søkere med anmerkninger på politiattesten blir ansatt. Helse Sør-Øst RHF ser at krav
om politiattest kan virke forebyggende, men en plettfri attest alene gir ikke hele bildet av
en persons egnethet i forhold til oppgavene. Helse Sør-Øst RHF antar at søkere som har
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold,
Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Virksomheten er organisert
i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 15 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide
sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF.

HELSE - -0 SØR-ØST
•
anmerkninger i en begrenset politiattest vil vegre seg for å søke stillinger med attestkrav,
noe som antas å virke forebyggende.
Helseforetakene rekrutterer en stor andel personale med universitets- og
høyskoleutdanning,
og krav om politiattest til slike utdanninger vil også her virke

forbyggende.
Helsepersonellovens
§ 20a omhandler også personer med psykisk utviklingshemming, og
enkelte av helseforetakene har uttalt at det ville være en fordel om også denne grupperi
ble omhandlet i dette høringsutkastet.

Grove tilfeller av legemsbeskadigelse og forsettlig drap bør vurderes medtatt i attestene.
En avgrenset utvidelse antas videre ønskelig hva gjelder volds- og ranskriminalitet,
deriblant straff for legemsfornærmelser, drap, mishandling i nære relasjoner eller
menneskehandel. I barne- og ungdomspsykiatrien
består pasientgruppen av de mest
sårbare barna, og kravene til ansatte bør være høye da tillitsforholdet mellom pasient og
behandler/helsepersonell
er svært viktig.
Når det gjelder bruk av narkotika og besittelse til eget bruk, ser Helse Sør-Øst RHF at
det vil kunne oppstå uønskede situasjoner dersom enhver bruk av narkotika automatisk
fikk betydning for en ansettelse innen bla. spesialisthelsetjenesten,
samtidig foreligger det
behov for å beskytte barn og unge. Helse Sør-Øst RHF vil derfor støtte det foreliggende
forslaget på dette punktet men ser behov for en avklaring av hvorvidt alle brudd på
narkotikalovgivningen
skal inngå og tidsrommet den skal omfatte.
Helse Sør-Øst RHF er enig at en utvidelse av politiattest reiser både formelle og
praktiske betenkeligheter. Imidlertid gjør nødvendigheten av trygg ivaretakelse av
mindreårige at dette hensynet må tillegges avgjørende vekt. Helse Sør-Øst RHF tilrår
etter dette at man viderefører arbeidet med en utvidet politiattest.
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