
         
 

Retningslinjer for behandling av politiattestsaker ved VID vitenskapelige 
høgskole 

Fastsatt av rektor 18. desember 2015, revidert 6. juli 2017. Sist endret 5. juli 2018. 

Retningslinjene bygger på lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, forskrift 12. desember 2016 
nr.1595 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole og forskrift 6. januar 2017     
nr. 13 om opptak til høgre utdanning. 

I henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-9 kreves politiattest ved opptak til studier 
der studenter i forbindelse med obligatoriske praksisstudier eller klinisk undervisning 
kommer i kontakt med mindreårige.  

Formålet med politiattesten er å gi pasienter, klienter, barnehagebarn og elever den samme 
beskyttelse i kontakt med studenter i praksisperioder eller klinisk undervisning som de har 
overfor ferdigutdannede yrkesutøvere.  

Paragrafene i straffeloven som gjelder for utdanninger hvor det kreves politiattest i 
forbindelse med opptak framgår av lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i 
politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) § 39 første ledd.  

1. Utdanninger som er omfattet av krav om politiattest ved VID vitenskapelige høgskole 
 

Søkere som får tilsagn om studieplass ved følgende utdanninger må levere politiattest: 
 
Bachelorutdanning i ergoterapi 
Bachelorutdanning i sosialt arbeid 
Bachelorutdanning i sykepleie 
Bachelorutdanning i teologi 
Bachelorutdanning i vernepleie 
 
Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie 
Videreutdanning i kreftsykepleie (Bergen og Oslo) 
Videreutdanning i legevaktsykepleie 
Videreutdanning i palliativ sykepleie 
Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom 
 
Mastergradsutdanning i diakoni 
Master i sykepleie med et kommunehelsetjenesteperspektiv (helsesøster) 
 
Praktisk-teologisk utdanning 
Profesjonsutdanning i teologi (cand.theol.) 

 



2. Tidspunkt for framleggelse av politiattest, jf. forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak 
til høgre utdanning 

 
Søkere som får tilsagn om studieplass ved utdanninger som er omfattet av krav om 
politiattest, og som har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til 
vedkommende utdanning, skal levere politiattesten til høgskolen innen tre uker fra tilbudet 
er gitt. 
 
Søkere som får tilsagn om studieplass ved utdanninger som er omfattet av krav om 
politiattest, og som ikke har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til 
vedkommende utdanning, skal legge frem politiattesten for høgskolen senest ved 
studiestart. 
 
Søkere som får tilsagn om studieplass ved utdanninger mindre enn fjorten dager før, 
eventuelt etter, studiestart, skal legge fram politiattesten senest tre uker etter at tilsagn om 
studieplass er gitt. 
 
Studenter som ikke leverer politiattest innen fastsatte frister kan miste studieretten, jf. § 14 
(4) i forskrift 16. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og grader ved VID 
vitenskapelige høgskole. 
 
Studenter uten godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller 
praksisstudier, og kan ikke avlegge eksamener som krever at dette er gjennomført. 
 
Den framlagte politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder gammel, og den skal bare 
brukes til det formålet den er utstedt til.  
 
Politiattesten makuleres/slettes etter at den er registrert i FS av Studieseksjonen. 
 
3. Behandling i Studieseksjonen  

 
Studenter som har merknader på politiattesten skal levere denne til Studieseksjonen 
v/opptak i henhold til frister nevnt over.  

Den som mottar politiattesten må underrette studenten om videre saksgang, og den rett 
studenten har til bistand i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-9 sjuende ledd 
som sier: 

Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak om utestenging 
fra klinisk undervisning eller praksisstudier er reist ved institusjonens klagenemnd.  

Studieseksjonen overfører saken til angjeldende fakultet. 

4. Behandling i fakultet 

Studenten er selv ansvarlig for å gi høgskolen all relevant dokumentasjon som er nødvendig 
for saksbehandlingen, men fakultetet må informere om dokumentasjonskravene. 



Studenten plikter å fremlegge dokumentasjon om forhold som ligger til grunn for 
merknadene på politiattesten: 

• Siktelse (ikke offentlig, studenten må innhente den selv) 
• Tiltale (offentlig dokument, men studenten skal innhente den selv) 
• Forelegg 
• Uttalelse fra student 
• Attester fra arbeidsgivere 
• Helseopplysning fra lege hvis studenten ønsker å legge dette ved (taushetsbelagte 

opplysninger) 
• Politiattest (er allerede levert til studiestedet) 

Studieleder ved gjeldende utdanning lager en oversikt over innhold og veiledning i klinisk 
undervisning/praksisstudier, og en begrunnet uttalelse om hvorvidt studenten bør utelukkes 
fra å delta på denne etter at det er avholdt en samtale med studenten. 

Fakultetet oversender saken til høgskolens klagenemnd til første mulige møte etter at all 
dokumentasjon i saken foreligger, inkludert fakultetets egen uttalelse og tilråding.  
 
Som del av saksframlegget til klagenemnda skal det lages en kronologisk tidslinje som 
systematisk viser når sentrale hendelser i saken har funnet sted. 
 
Studenten skal få kopi av uttalelsen fra fakultet til klagenemnda med vedlegg, og 14 dagers 
frist til å uttale seg til klagenemnda.  

 
5. Behandling i høgskolens klagenemnd 

Høgskolens klagenemnd skal behandle saken snarest mulig etter å ha mottatt den fra 
fakultet. 

Klagenemnda skal på bakgrunn av innsendte dokumentasjon vurdere og fatte vedtak om 
hensynet til pasienter, klienter, barnehagebarn og elever eller andre skal føre til at 
studenten skal utestenges fra klinisk undervisning eller praksisstudier. 

Klagenemnda kan innkalle studenten til møte dersom det er nødvendig for å få saken 
tilfredsstillende opplyst. 

Studenten ikke har rett til å delta i klinisk undervisning eller praksis ved den aktuelle 
utdanningen før klagenemnda har fattet vedtak i saken.  

6.  Klage på vedtak 

Studenten kan påklage klagenemndas vedtak til Felles klagenemnd.  
 
Dersom studenten ved slik klage ønsker å la seg bistå av advokat eller annen talsperson, skal 
utgiftene til dette dekkes av høgskolen i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 4-
8 femte ledd. 


