
   AKTUELT I FORENINGEN
     

Tidsskr Nor Lægeforen nr. 24, 2005; 125   3535

Støtter krav om politiattest 
for helse- og sosialpersonell3535

Legeforeningen støtter i hovedsak et lovforslag om at personell som 
skal yte helse- eller sosialtjenester til barn eller utviklingshemmede 
skal avkreves politiattest.

Det fremgår av et høringssvar til Helse- 
og omsorgsdepartementet. Legeforeningen 
støtter også departementets forslag om at 
helse- og sosialpersonell som er ilagt fore-
legg eller dømt for brudd på straffebestem-
melser om seksuelle overgrep eller barne-
pornografi, skal være utelukket fra å arbeide 
med barn og utviklingshemmede.

Nødvendig harmonisering
Det fremlagte lovforslaget er et viktig ledd 
i arbeidet med å hindre seksuelle overgrep 
mot barn. I og med at det allerede eksisterer 
krav om fremlegging av politiattest for 
andre sektorer som barnehager, barnevern 
og skoler, anser Legeforeningen at forslaget 
vil medføre en nødvendig harmonisering og 
gi bedre sammenheng i lovverket.

Det er per i dag ingen hjemmel i helseper-
sonelloven til å kreve politiattest av helse-
personell. Lov om sosiale tjenester har heller 
ingen hjemmel for å kreve politiattest av 
sosialpersonell, men det finnes en forskrifts-
hjemmel for å utstede politiattest i forbin-
delse med tilsetting av personer som skal yte 
tjenester til mindreårige etter sosialtjeneste-
loven § 4-2 bokstav a til d.

Legeforeningen støtter forslaget om lov-
hjemmel til å innhente fornyet politiattest 
dersom det foreligger «en aktverdig grunn 
som berettiger (slik) utstedelse», for eksem-
pel dersom det foreligger mistanke om at 
det er begått seksuelle overgrep etter at den 
forrige attesten ble lagt frem. Legeforenin-
gen støtter også at det kreves politiattest av 
helse- og sosialpersonell som ved lovens 
ikrafttredelse er i stilling, avtaleforhold 
eller privat virksomhet som omfattes av 
attestplikten, dersom det foreligger «aktver-
dig grunn som berettiger utstedelse».

Lovforslaget er generelt utformet ved at 
plikten til å avkreve politiattest gjelder i for-
hold til «helsepersonell som skal yte helse-
hjelp til barn og utviklingshemmede». Lege-
foreningen peker også i denne sammenheng 
på at det er viktig at attestplikten spisses til 
stillinger som har kontakt med de grupper 
kravet er ment å beskytte, og oppfordrer 
således departementet til å benytte forskrifts-
hjemmelen til å presisere nærmere for hvilke 
stillinger kravet om politiattest skal gjelde.

Må ha gode rammebetingelser
Fremlegging av en politiattest uten anmerk-
ninger ikke er noen garanti for at vedkom-

mende ikke er en overgriper. Mange sek-
suelle overgrep mot barn anmeldes og 
påtales ikke, og fremgår dermed ikke av en 
politiattest. Lovendringsutkastet vil derfor 
sannsynligvis bare kunne forebygge et 
fåtall av potensielle overgrep.

Legeforeningen understreker på denne 
bakgrunn at attestplikten er et viktig tiltak, 
men ikke et tilstrekkelig virkemiddel til 
å forhindre overgrep i sosial- og helsesek-
toren mot barn og utviklingshemmede. Av 
denne grunn er det viktig at departementet 
også arbeider med andre ordninger som kan 
bidra til å hindre misbruk av barn og utvik-
lingshemmede. Den foreslåtte lovendringen 
må heller ikke frata den enkelte arbeids-
giver ansvaret for selv å legge til rette ram-
mebetingelser som i seg selv virker fore-
byggende mot seksuelle overgrep.

Les hele høringsuttalelsen: 
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=86701
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Den europeiske legeforeningen
Den nye presidentperioden i Standing 
Committee of European Doctors (CPME) 
starter 1.1. 2006. Legeforeningens delega-
sjon består av Legeforeningens president 
Torunn Janbu og sentralstyremedlem Ottar 
Grimstad. For å påvirke prosessen med 
å samle de ulike legeorganisasjonene 
i Europa under en hatt, har sentralstyret tid-
ligere uttrykt ønske om å invitere yrkes-
foreninger som deltar i aktuelle europeiske 
sammenslutninger, med i Legeforeningens 
delegasjon. Yngre legers forening (Ylf), 
Alment praktiserende lægers forening 
(Aplf) og Norsk overlegeforening (Of) invite-
res til å inngå i Legeforeningens delegasjon 
med én representant. Foreningene dekker 
selv kostnadene ved deltakelsen. General-
sekretæren oppnevner rådgivere fra sekre-
tariatet i forhold til de aktuelle saker. Disse 
fungerer som delegasjonens sekretærer. 
Generalsekretæren deltar etter behov.

Nye lover for Legeforeningen
Sentralstyret sluttet seg i hovedtrekk til 
revidert forslag til nye lover for Legefor-
eningen. Vedtak om å sende forslaget på 
høring utstår til neste ordinære sentralsty-
remøte. Sentralstyret legger til grunn at 
sekretariatet til dette møtet fortsatt kan 
fremlegge forslag om endringer og ta i mot 
og bearbeide forslag fra sentralstyrets 
medlemmer.

Statusrapport for Lånefondet
Sentralstyret vedtok 19.8. 2005 å redusere 
maksimalt lånebeløp for reetablering av 
praksis til kr 400 000 fra 1.10. 2005, etter at 
økningen til kr 1 000 000 i 2005 hadde ført 
til en kraftig økning i utlånsvolumet første 
halvår. Rapporten viste at det høye utlåns-
volumet var opprettholdt tredje kvartal. Sta-
tusrapporten for tredje kvartal tas til etter-
retning. Lånevilkårene per 1.10. 2005 opp-
rettholdes, og saken vurderes videre 
i januar eller februar 2006.

Oppnevninger

Rusmiddelpolitisk utvalg
Sentralstyret gjenoppnevner følgende 
medlemmer av utvalget for perioden 
1.1. 2006–31.12. 2007: Arne Johannesen, 
leder, Per A. Føyn, Kristin Lazaridis, Guri 
Spilhaug og Svein Steinert. Utvalgets man-
dat endres ikke.

Stiftelsen Soria Moria
For perioden 1.1. 2006 til 31.12. 2009 opp-
nevnes følgende styre for Stiftelsen Soria 
Moria: Einar Hysing (leder), Lars Eikvar, 
Bård Lilleeng og Anne Grethe Olsen. Gene-
ralsekretæren er medlem (ex officio) av sty-
ret i henhold til stiftelsens vedtekter.
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