
Kontaktperson 

Høgskolestyret har oppnevnt dosent Kari Westad 
Hauge som institusjonsansvarlig for skikkethetssaker
ved helse- og sosialfagutdanningene.  

Telefon: 71 21 40 33
E-post:  kari.w.hauge@himolde.no

Medlemmer i skikkethetsnemnda 
I Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 i § 6 står det at styret skal oppnevne en 

skikkethetsnemnd.  

 En faglig leder for avdelingen (dekan)
 En faglig studieleder
 To representanter fra praksisfeltet
 To faglærere
 To studentrepresentanter
 En ekstern representant med juridisk

embetseksamen

Skikkethetsvurdering 

En kort presentasjon 
av ordningen 

Kunnskapsdepartementet har 30. juni 2006 fastsatt forskrift om 
skikkethetsvurdering i høyere utdanning (nr. 859) med hjemmel i lov 

1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-10 sjette ledd. Forskriften
trådde i kraft 1. august 2006. 

Skikkethetsvurdering gjelder for studenter som begynte 
vernepleier- og sykepleierstudiet etter 1. august 2006. 

Mer informasjon om skikkethetsvurdering finner du på 
høgskolens hjemmeside: 

https://www.himolde.no/studier/skikkethet/ 
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Å være skikket for yrket  
Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de 
nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En 
student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk 
helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, 
barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i 
kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig 
yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket (jf. § 2). 
 
Nærmere om grunnlaget for skikkethetsvurderingen 
De forhold som vurderes knytter seg hovedsakelig til 
studietiden og omfatter både teori- og praksisundervisning. 
Forhold eller hendelser som ligger utenfor 
studiesituasjonen, kan bare tillegges vekt i den grad de 
har, eller må antas å kunne ha, innvirkning på hvordan 
studenten vil utføre oppgavene som yrkesutøver.  
 
To typer vurdering  
Forskriften skiller mellom to former for 
skikkethetsvurdering:  

 Den løpende skikkethetsvurderingen skal foregå 
gjennom hele studiet 

 Den særskilte skikkethetsvurderingen begynner 
med at institusjonsansvarlig for 
skikkethetsvurdering mottar en tvilsmelding. 

Særskilt skikkethetsvurdering - saksgang 
Institusjonsansvarlig utreder saken og utarbeider eventuelt 
et utvidet veiledningsopplegg. Hvis dette ikke anses å 
være egnet til å hjelpe studenten, eller gjennomført utvidet 
veiledning ikke har medført nødvendig endring, går saken 
til behandling i skikkethetsnemnda.  
 
Skikkethetsnemnda innstiller til institusjonens klagenemnd 
som fatter vedtak om at student ikke er skikket for yrket, og 
eventuelt vedtak om utestengning som følge av dette.  
 

Hvem kan melde tvil om skikkethet? 
Alle som har med studenten å gjøre. 
 
        Tvilsmeldinger 

 Tvilsmeldinger kan ikke være anonyme.  
 Tvilsmeldinger meldes skriftlig til institusjonsansvarlig  
 Åpenbart ugrunnete meldinger behandles ikke. 

 

Vurderingskriterier 
I forskriftens §4 er det gitt følgende kriterier for vurderingen av 
om en student er skikket i de aktuelle utdanningene:  

 
a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, 

forståelse og respekt for pasienter, klienter eller brukere. 
b) studenten viser manglende vilje eller evne til å samarbeide 

og til å etablere tillitsforhold og kommunisere med 
pasienter, klienter, brukere, pårørende og 
samarbeidspartnere.  

c) studenten viser truende eller krenkende atferd i 
studiesituasjonen. 

d) studenten misbruker rusmidler eller tilegner seg 
medikamenter på ulovlig vis. 

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer 
svært dårlig i forhold til sine omgivelser.  

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse 
med oppgaver i studiet og kommende yrkesrolle. 

g) studenten viser uaktsomhet og uansvarlighet som kan 
medføre risiko for skade av pasienter, klienter eller brukere 

h) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre 
uakseptabel adferd i samsvar med veiledning. 

 
Et minstekrav for å kunne stadfeste at det foreligger 
manglende skikkethet for yrket er at minst ett av kriteriene som 
følger av §4 foreligger. Deretter må det vurderes om dette, 
alene eller sammen med andre forhold, utgjør en mulig fare 
for sårbare gruppers fysiske og psykiske helse, rettigheter og 
sikkerhet iht. § 2.  


