
       

 

 
 
 
 
 

 

Til:  
Politidirektoratet 
Postboks 8051 Dep 
0031 OSL 14 juli 2008 / Oslo

Ref.:6.13.1/MKN

 
 

Høring vedrørende forslag om å erstatte tidligere 
medisinske reglement for Politihøgskolen med ny forskrift 
om medisinske krav ved opptak til Politihøgskolen 
 
Unge funksjonshemmede har mottatt høringsbrev av 24. april 2008 om ovenstående, 
i kopi fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Unge Funksjonshemmede finner 
det besynderlig ikke å være på høringslisten, og håper at dette ikke er uttrykk for 
fremtidig presedens. Likevel har vi utarbeidet dette høringssvar.   
 

Innledning 
Unge funksjonshemmede har forståelse for at det må stilles visse krav for opptak til 
Politihøgskolen. Vi mener imidlertid at fokus må være på individuelle kompetanser og 
uavhengig av eventuell diagnose. Likeledes må det fokuseres på mangfold og 
vektlegging av personlig egnethet sett i forhold til muligheter vedkommende har etter 
endt utdannelse.  
 
Unge funksjonshemmede ønsker dessuten å bemerke at vi stiller oss positive til at de 
medisinske kravene knyttes til gjennomføring av studiet og ikke utøvelsen av 
politiyrket. Selv om krav til fysisk og psykisk helse er viktig for gjennomføring av 
politihøgskolen, må ikke disse kravene settes høyere enn nødvendig. Det er viktig å 
sikre at kravene er bygd på veloverveide vurderinger av hva som faktisk innebærer 
en reell fare for at studiet ikke kan gjennomføres. 
 

Individuell vurdering 
Politidirektoratet understreker i høringsbrevet at det skal foretas en individuell 
vurdering av den enkelte søker, uavhengig av diagnose. Unge funksjonshemmede er 
imidlertid av den oppfattelse at det bør fremstå tydeligere i forskriftens § 1.3 at det 
alltid skal være en konkret og individuell vurdering av funksjonsevne som legges til 
grunn for vurderingen av om vedkommende kan gjennomføre studiet.  
 
Videre vil vi understreke at en skjønnsmessig vurdering ikke nødvendigvis fører til en 
forbedring i praksis dersom kunnskap om funksjonsevnen ikke er oppdatert. I denne 



       

sammenhengen må erklæringer fra spesialister tillegges stor vekt og tidligere praksis 
kan på ingen måte videreføres.  
 

Spesielle helsekrav (kapittel 4) 
Unge funksjonshemmede er av den oppfatning at de spesielle helsekravene må tas 
ut av forskriftens kapittel 4. Forskriftens kapittel 3 stiller etter vår oppfattelse de 
nødvendige kravene. I forhold til diagnoselisten i kapittel 4 har Unge 
funksjonshemmede følgende innvendinger: 
 
  

- De medisinske kravene er ikke-uttømmende, og det vil ikke være mulig og 
spesifikt angi alle forhold som kan medføre udyktighet, derfor mener vi ikke 
noen bør angis.   
 

- Diagnoselisten fjerner fokus fra individets muligheter, og legger isteden fokus 
på diagnose og hvilke begrensninger diagnosen kan innebære.  
 

- En diagnose i seg selv sier lite om den funksjonsevnen som skal være 
avgjørende for opptak. Det er derfor uakseptabelt å operere med en 
diagnoseliste når søkeren skal vurderes ut fra sine individuelle forutsetninger 
og ikke diagnose.  
 

 
Dersom de spesielle helsekravene likevel opprettholdes, må de absolutte kravene 
fjernes. Vi mener at de absolutte kravene i all hovedsak er strengere enn hva som er 
saklig, nødvendig og forholdsmessig for å gjennomføre politihøgskolen, og at det på 
ingen måte kan rettferdiggjøres å opprettholde disse. Til de absolutte kravene har vi 
disse merknader: 
 

- Unge funksjonshemmede er særlig kritisk til de absolutte kravene under 
forskriftens punkt 4.1 Psykisk helsekrav og sosial tilpasning, samt punkt 4.2 
Nervesystem.  
 

- Unge funksjonshemmede stiller seg kritisk til hva begrepet ”betydningsfull 
forhøyet sårbarhet” anses å omfatte. 
 

- Når det gjelder migrene og epilepsi, kan konsekvenser av disse sykdommene i 
enkelte tilfeller medføre betydelige funksjonsnedsettelser for den enkelte. På 
den annen side kan personer med migrene og epilepsi være svært 
velfungerende og vil ikke ha noen problemer med å gjennomføre studiet. Unge 
funksjonshemmede mener ikke disse diagnosene bør være omfattet av 
forskriftens negativ liste.  
 

- Vi mener at det ikke er noen klar grunn til at utlagt tarm skal medføre 
udyktighet. Dette kan ikke medføre noen begrensning i muligheten til å 
gjennomføre studiet.  
 

- Unge funksjonshemmede mener dessuten at såfremt medisinering medfører 
at man er symptomfri, må man vurderes som frisk og ikke etter diagnose.  



       

Unge funksjonshemmede ønsker dog å påpeke at vi finner det positivt at det 
absolutte kravet vedrørende diabetes er fjernet. Om enn vi finner det beklagelig at 
nye absolutte krav er kommet til i forslaget. Samtidig stiller vi oss uforstående overfor 
utvelgelsen av de sykdommer som medfører udyktighet.  
 
Unge funksjonshemmede ønsker dessuten å gjøre oppmerksom på at en slik negativ 
liste kan medføre at ikke alle funksjonshemmede er åpne om deres 
funksjonshemming ved opptak til politihøgskolen, og ønsker å holde en eventuell 
diagnose hemmelig. Åpenhet bør være å foretrekke og derfor bør også 
politihøgskolens opptagelsesregelverk fordre åpenhet, og ikke det motsatte slikt det 
er tilfelle i dag. 
  

Klage (Kapittel 5) 
Unge funksjonshemmede forutsetter at innhenting av spesialisterklæring etter 
forskriftens kapittel 5 om klage blir innhentet i samsvar med pasientrettighetsloven § 
3-6. For å sikre at opptaksnemnda har nødvendig informasjon om klagers 
funksjonsevne, mener Unge funksjonshemmede at det bør gå frem av forskriften at 
spesialisterklæring skal foreligge. Spesialisterklæringen må tillegges stor vekt i 
vurderingen av sykdommens betydning for funksjonsevne og muligheter for 
gjennomføring av politihøgskolen. 
 

Sammendrag:  
• Unge funksjonshemmede finner det positivt at de medisinske kravene knyttes 

til gjennomføringen av studiet, og ikke utøvelsen av politiyrket.  
  

• Unge funksjonshemmede mener at det må fokuseres på at det skal foretas en 
individuell vurdering av den enkeltes muligheter for å gjennomføre studiet  
 

• Unge funksjonshemmede mener de spesielle helsekravene må tas ut av 
forskriften, uten unntak.  

 
• Unge funksjonshemmede mener at spesialisterklæring alltid skal innhentes 

ved klage.   
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Mads Andreassen 
Styreleder Unge funksjonshemmede 
mads@ungefunksjonshemmede.no  
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