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Nei til krav om politiattest942

Legeforeningen kan ikke gi sin støtte 
til et forslag om fremlegging av politi-
attest ved søknad om opptak til uni-
versitets- eller høyskoleutdanning 
som fører til godkjenning som helse-
personell.

I forslaget som ble sendt på høring med 
svært kort høringsfrist, legger Kunnskaps-
departementet opp til at personer som 
ønsker seg inn på universitets- eller høy-
skoleutdanning som kan lede frem til auto-
risasjon som helsepersonell, allerede på 
tidspunktet for søknad om opptak på grunn-
utdanningen skal fremlegge politiattest som 
viser om vedkommende har vært siktet, til-
talt eller dømt for seksuelle overgrep mot 
barn eller personer med utviklingshemning, 
samt andre seksualforbrytelser.

Forslaget innebærer at politiattest skal 
fremlegges både ved tidspunktet for opptak 
på grunnutdanning og ved ev. videreutdan-
ning. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om 
å minimere risikoen for at svake grupper som 
barn og personer med psykisk utviklingshem-
ming utsettes for den nevnte typen overgrep.

Savner nærmere utredning
Legeforeningen er overordnet enig i at 
det er svært viktig å beskytte barn og per-
soner med utviklingshemning mot seksuelle 
overgrep og mot andre former for fysiske 
overgrep. Foreningen ser også at helseper-
sonell – inkludert helsepersonell under 
utdanning – gjennom sitt yrke kan befinne 
seg i situasjoner og/eller posisjoner, der 
muligheten for å gjennomføre slike over-
grep er særlig til stede, og at det derfor kan 
være et særlig beskyttelsesbehov. Legefor-
eningen mener imidlertid at det konkrete 
forslaget ikke er tilstrekkelig utredet, og har 
derfor bedt departementet om å sende for-
slaget på ny høring med grundig utredning.

I sitt høringssvar legger Legeforeningen 
til grunn at Kunnskapsdepartementets ini-
tiativ skal sees i lys av lovendringene i blant 
annet helsepersonelloven § 20a, som trer 
i kraft den 1.4. 2007. Her slås det uttryk-
kelig slått fast at plikten til å legge frem 
politiattest ikke gjelder for personer som 
bare sporadisk yter tjenester til barn og/eller 
personer med utviklingshemning og som 
vanligvis ikke vil være alene med disse per-
songruppene. Foreningen savner i lys av 
denne bestemmelsen en synliggjøring av 
det konkrete behovet for fremleggelse 
av politiattest i forbindelse med søknad 
om opptak til universitets- eller høyskole-
utdanning.

Vil ikke gjelde alle
Foreningen peker også på at det forelig-
gende kravet om fremleggelse av politiat-
test ved studieopptak ikke tar hensyn til at 
en del av dem som etter hvert oppnår anset-
telse som helsepersonell i Norge gjennom-
fører sin utdanning i utlandet hvor det er 
usikkert om det stilles tilsvarende krav om 
politiattest. Per i dag er det om lag 2 250 
norske medisinstudenter i utlandet.

– Det er også problematisk at depar-
tementet ikke har redegjort nærmere for 
hvilke konsekvenser eventuelle relevante 
anmerkninger på politiattesten skal ha, 
mener Legeforeningen, som dessuten synes 
det er uklart hvilke konsekvenser det skal 
ha dersom siktelsen mot en person som har 
vært siktet for seksuelt overgrep mot barn 
og/eller personer med utviklingshemming, 
frafalles på grunn av manglende bevis eller 
fordi vedkommende finnes å være uskyldig. 
– Dette må anses å være en betydelig 
utfordring i forhold til den enkeltes rettssik-
kerhet, skriver Legeforeningen.

Kirti Mahajan Thomassen

kirti.thomassen@legeforeningen.no
Forhandlings- og helserettsavdelingen

Felles nordisk støtte942

Legeforeningen fremmet ingen 
kandidat til vervet som visepresident 
i CPME.

I samråd med Nordisk legeråd var det 
enighet om at Norden skulle støtte en for-
lengelse av kandidaturet til den islandske 
representanten under CPMEs (Comité 
Permanent Des Medecins Europeens) gene-
ralforsamling 16.–17.3. 2007.

I forbindelse med nye rutiner for repre-
sentasjon i CPME har sentralstyret foreslått 
en fast fordeling av delegasjonens med-
lemmer i CPMEs fire underkomiteer med 

en tidsramme på ett år. Ottar Grimstad gikk 
i 2006 av som sentralstyrets representant til 
CPME. For den resterende del av perioden 
2006–07 deltar Lars Eikvar i delegasjonen 
i egenskap av å være viseformann i Organi-
sation of health care, social security and 
health economics subcommittee.

Torunn Janbu ble lansert som Legefor-
eningens medlem av The Board i CPME 
med Per Meinich som varamedlem.

Lise B. Johannessen

lise.berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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Forskningspolitisk dokument
Legeforeningens forskningsutvalg har lagt 
frem forslag til Legeforeningens forsk-
ningspolitiske dokument Mot en ny vår for 
medisinsk forskning?. Dokumentet utfyller 
innstillingen Vind i seilene for medisinsk 
forskning og har tatt med innspill fra lands-
styret 2006. Dokumentet sendes på bred 
organisatorisk høring.

Ny kommunikasjonsprofil
Landstyret og sentralstyret har besluttet 
at Legeforeningen bør ha et visuelt fellesut-
trykk utad og innad slik at Legeforeningen 
samlet fremstår som en tydelig adressat 
for omverdenen. Designerbyrået Melke-
veien er valgt som firma til å utarbeide den 
nye kommunikasjonsprofilen.

Spesialitet i allmennmedisin
I forbindelse med sentralstyrets behandling 
av SLIM-direktivet ble det nedsatt en pro-
sjektgruppe for å vurdere om det er hen-
siktsmessig at alle som arbeider som all-
mennleger utdanner seg til spesialister 
i allmennmedisin. Prosjektgruppen innstil-
ler i sin rapport på at det skal arbeides for at 
det blir et krav å ha spesialiteten i allmenn-
medisin for å arbeide selvstendig som all-
mennlege i Norge, noe som vil innebære 
en normalisering av spesialiteten i allmenn-
medisin på linje med de øvrige spesialite-
tene. Prosjektrapporten sendes på høring 
til relevante organisasjonsledd i Legefor-
eningen.

Ny fagmedisinsk forening
Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi 
er godkjent som ny fagmedisinsk forening. 
Vedtektene godkjennes i henhold til Lege-
foreningens lover. Ved valg av landsstyre-
representanter inngår foreningen i valg-
gruppe 1 – kirurgiske fag.

Godkjenning av vedtekter
Sentralstyret har godkjent nye vedtekter for 
følgende fagmedisinske foreninger: Norsk 
gastroenterologisk forening, Norsk forening 
for infeksjonsmedisin og Norsk anestesio-
logisk forening.

Min side
Prosjektgruppen for etablering av Min side 
– ny portalløsning i Legeforeningen – hadde 
satt opp budsjett for anskaffelse og drift 
av den nye løsningen i et fireårsperspektiv. 
Budsjettet ble godkjent innenfor en ramme 
på kr 6 354 200 kroner.

Ny vararepresentant 
til Turnusrådet
Norsk medisinstudentforening (Nmf) er for 
perioden 1.1. – 31.12. 2007 representert 
i Turnusrådet med Torstein Schrøder 
Hansen som fast representant og Einar 
Vie Sundal som vararepresentant.
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