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1.  Innleding
Norsk Sykepleierforbund (NSF) har tidligere avgitt høringssvar vedrørende
høringsnotat om krav til politiattest for helsepersonell og sosialpersonell i brev datert
22.11.2005 til Helse- og omsorgsdepartementet. Med virkning fra 01.04.2007 ble det
innført hjemmel i blant annet helsepersonelloven for innhenting av politiattest for visse
type stillinger. Formålet med å innføre krav om politiattest for helse- og sosialpersonell
var å forebygge seksuelle overgrep mot barn og personer med utviklingshemming.
NSF støttet departementets forslag til krav om politiattest.

NSF stilte i høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet spørsmål om hvorvidt
departementet også burde utrede konsekvenser og behovet for om også andre
straffebestemmelser bør omfattes av den politiattest som helsepersonell og
sosialpersonell skal fremlegge. Videre stilte NSF spørsmålstegn ved om ikke
helsehjelp til andre svake pasientgrupper burde omfattes av reglene om vandelsattest.
Slik sett ser NSF positivt på det arbeidet som nå er gjort  både med hensyn til en
harmonisering mellom de ulike bestemmelser for ulike yrkesgrupper samt forslag om
at politiattesten skal gi opplysninger om brudd på en rekke andre alvorlige
straffebestemmelser. Det er imidlertid viktig å presisere at arbeidsgiver har ansvar for
å sørge for en bemanning av et slikt omfang at overgrep av ulik karakter ikke skal
kunne foregå uansett pasientgruppe. Videre må det påpekes at en politiattest kan
være med å forebygge, men ikke er noen garanti for at overgrep ikke vil finne sted.

II. Nærmere om de enkelte forslag
NSF støtter forslaget om at politiattesten som hovedregel skal være begrenset slik at
den ikke omfatter flere straffebud enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med
attesten. Videre er NSF enige i at uttømmende politiattest kan kreves i de tilfeller der
vedkommende skal ha heldøgns omsorgsansvar for mindreårige i sitt private hjem.
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Lov om helsepersonell § 20 a omfatter i all hovedsak de foreslåtte bestemmelser
vedrørende seksualforbrytelser.  Forslaget støttes således uten nærmere
kommentarer.

Det foreslås videre at også en rekke straffebestemmelser vedrørende volds- og
ranskriminalitet skal rammes tilsvarende .  Dette er bestemmelser som ikke i dag er
omfattet av helsepersonelloven §  20 a. De bestemmelser som etter forslaget er nevnt
tar for seg forhold der en person har krenket andres personlige integritet på en alvorlig
måte og utvist vilje til å bruke makt og tvang for å oppnå egen fordel.  I slike tilfeller
støtter NSF den vurdering at en slik person ikke er skikket til oppgaver som i vesentlig
grad innebærer tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige,  og at politiattesten
også bør omfatte disse bestemmelsene.

Det tredje området som foreslås regulert  er overtredelse av narkotikalovgivningen. De
tradisjonelle bruddene på straffelovens §  162 reiser således ikke innvendinger fra
NSF. Imidlertid vil forholdet til saker hvor helsearbeidere i en vanskelig livssituasjon får
problemer med rus i arbeidsforholdet kunne bli omfattet av bestemmelsen dersom
vedkommende er i besittelse av flere enn to brukerdoser hvor det er tale om
legemidler som ellers rammes av legemiddelloven.  De saker som blir behandlet av
helsetilsynet og medfører reaksjon i forhold til autorisasjonen vil kunne vanskeliggjøres
dersom vedkommende etter endt AKAN-avtale og rusfrihet medfører et absolutt forbud
mot å kunne gå tilbake i et arbeid som også omfatter arbeid med mindreårige. NSF
støtter at opplysningene skal fremgå av politiattesten,  men det bør vurderes om
overtredelsen skal medføre et absolutt yrkesforbud eller om det er av de forhold som
kan medføre utelukkelse.  Forholdet til resosialisering av en tidligere helsearbeider bør
her vurderes uten at det foreligger et absolutt forbud om å komme tilbake til en stilling
der vedkommende tidligere har vært  tilsatt i.

NSF mener det vil være fornuftig at kravet til politiattest med omfang og konsekvenser
bør fremgå av den enkelte særlov slik som helsepersonelloven §  20 a er i dag. Dette
begrunnes i tilgjengeligheten for de som bestemmelsen er ment å omfatte.

Lisb'bth Norriiann  - Harald Jesrjbs
Forbundsleder Forhandlingssjef


