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Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knytt et til mindreårige
Viser til høringsbrev datert 12.02. 08.
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 omfatteri all hovedsakde foreslåttebestemmelser
vedrørendeseksualforbrytelser
. Forslagetstøttes således uten nærmere
kommentarer.
Det foreslåsvidere at også en rekke straffebestemmelservedrørendevolds-og
ranskriminalitetskal rammes tilsvarende . Dette er bestemmelser som ikke i dag er
omfattetav helsepersonelloven
§ 20 a. De bestemmelsersom etter forslageter nevnt
tar for seg forholdder en personhar krenketandres personligeintegritetpå en alvorlig
måte og utvistviljetil å bruke makt og tvang for å oppnå egen fordel. I sliketilfeller
støtter NSF den vurderingat en slik personikke er skikkettil oppgaversom i vesentlig
grad innebærertillits-eller ansvarsforholdoverfor mindreårige, og at politiattesten
også bør omfattedisse bestemmelsene.
Det tredje områdetsom foreslåsregulert er overtredelseav narkotikalovgivningen.
De
tradisjonellebruddenepå straffelovens§ 162 reisersåledes ikke innvendingerfra
NSF. Imidlertid vil forholdettil saker hvor helsearbeiderei en vanskeliglivssituasjonfår
problemermed rus i arbeidsforholdetkunne bli omfattetav bestemmelsendersom
vedkommendeer i besittelseav flere enn to brukerdoserhvordet er tale om
legemidlersom ellers rammesav legemiddelloven
. De saker som blir behandletav
helsetilsynetog medførerreaksjoni forholdtil autorisasjonenvil kunne vanskeliggjøres
dersomvedkommendeetter endt AKAN-avtaleog rusfrihetmedføreret absoluttforbud
mot å kunnegå tilbake i et arbeid som også omfatterarbeid med mindreårige.NSF
støtterat opplysningeneskal fremgå av politiattesten
, men det bør vurderesom
overtredelsenskal medføreet absoluttyrkesforbudeller om det er av de forholdsom
kan medføreutelukkelse. Forholdettil resosialiseringav en tidligerehelsearbeiderbør
her vurderesuten at det foreliggeret absoluttforbudom å kommetilbaketil en stilling
der vedkommendetidligerehar vært tilsatti.
NSF mener det vil være fornuftigat kravettil politiattestmed omfangog konsekvenser
bør fremgå av den enkelte særlovslik som helsepersonelloven
§ 20 a er i dag. Dette
begrunnesi tilgjengelighetenfor de som bestemmelsener ment å omfatte.
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