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HØRING  - FORSLAG OM Å  INNFØRE  KRAV TIL POLITIATTEST FOR
HELSEPERSONELL

Vi viser til departementets høringsnotat av 23.08.05 (ref. 200503488-/ASD), samt til
telefonisk kontakt 23.11., der det ble innvilget fristforlengelse til 15.12. Vi takker for
departementets velvilje i den forbindelse.

Universitetet i Bergen har ikke innvendinger mot departementets forslag slik det foreligger,
men vi vil reise en del spørsmål som gjelder studenter ved helsefaglige utdanninger. For vårt
vedkommende vil dette særlig omfatte studenter ved psykologstudiet, cand.med.-studiet og
masterstudiet i odontologi.

Fullført utdanning som cand.psychol. eller master i odontologi gir rett til autorisasjon som
psykolog/tannlege og dermed til å arbeide med alle slags pasient- og klientgrupper. For disse
er det utdanningsinstitusjonene som tildeler autorisasjon som helsepersonell, jf. universitets-
og høyskolelovens § 3-11 (5). Slik autorisasjon er en rett for kandidatene, men institusjonene
har svært begrensede muligheter til å følge opp helsepersonellovens krav om at autorisasjon
bare skal gis til dem som ikke er uegnet for yrket, jf. § 48, 2. ledd d). Vi bemerker at selv om
medisinske kandidater må gjennomgå turnustjeneste etter endt utdanning for å få
autorisasjon, vil det vi anfører i det følgende, også gjelde for dem. Vi viser herunder til at
medisinstudenter kan få tildelt studentlisens, som gir dem visse muligheter til å yte helsehjelp
på privat basis mens de er under utdanning, samt turnuslisens, jf. forskrift om lisens til
helsepersonell, kap. 1 og 2.

Grunnen til at våre muligheter er såvidt begrenset, er at vi verken kan innhente politiattest for
studentene eller gjennomføre en skikkethetsvurdering, fordi disse utdanningene ikke er
omfattet av reglene om politiattest eller skikkethetsvurdering, jf. kapittel 6 i forskrift om opptak
til universiteter og høyskoler. Skikkethetsvurdering omfatter så langt bare en del
pedagogiske utdanninger. Således har vi også små muligheter til å reagere underveis i
utdanningen, enten det er tale om direkte sanksjoner eller å veilede studenter ut av
utdanningen og dermed også yrket.

Vi vil vise  til at ikke bare autorisert helsepersonell,  men også studenter på
helsefagsutdanninger ofte vil komme i kontakt med personer som er særlig sårbare,
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herunder barn og utviklingshemmede. Dette skjer med økende grad av selvstendighet etter
hvert som studentene kommer lenger ut i utdaningen. Mulighetene for å påvirke pasienter og
klienter er store, og risikoen for å påføre dem skade er åpenbar. Selv om studentene er
underlagt tilsyn og får veiledning fra våre ansatte eller ved prakisstedet, er dette ikke alltid
tilstrekkelig, særlig ikke om det skulle oppstå forhold som ikke er knyttet til den helsehjelpen
de yter som ledd i utdanningen.

Vi vil derfor  be departementet vurdere mulighetene for å kreve politiattest for søkere til de
aktuelle utdanningene,  eventuelt en hjemmel for å kreve det underveis.  Hvilke virkninger det
skal få at en politiattest viser at studenten er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for en
lovovertredelse som omfattes av attesten,  er et spørsmål som må vurderes nøye.  Det er ikke
gitt at resultatet må bli utestenging fra utdanningen eller nektelse av autorisasjon ,  og bør ikke
være utdanningsinstitusjonene alene som skal vedta eventuelle sanksjoner.  Vi er selvsagt
villige til å gå inn i et samarbeid med helsemyndighetene for å drøfte disse spørsmålene
nærmere.

Vi er ellers kjent med at Nasjonalt råd for psykologutdanning har uttalt seg i saken, jf. rådets
brev av 22.11.05. Vi slutter oss til de generelle betraktningene som kommer fram der.

Kåre Rommetveit
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