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Högskoleverkets rapport. Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå
högskoleutbildning (HSV 2009:20 R)
Sveriges Psykologförbund överlämnar härmed yttrande över Högskoleverkets rapport.
Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildning (HSV 2009:20 R)
Psykologförbundet yttrar sig enbart i de delar som avser utbildningar som leder till
examina inom hälso- och sjukvårdsområdet.
Psykologförbundet har inga invändningar mot förslaget att högskolan ges möjlighet att
dra in en students rätt att genomgå praktik och att ett sådant beslut kan överklagas.
Förbundet anser dock inte att förslaget är tillräckligt. Frågan om registerkontroll redan
vid antagningen till utbildningar som leder till examina inom hälso- och
sjukvårdsområdet bör enligt förbundet utredas vidare. Även högskolornas möjlighet att
neka att anta en sökande om det är uppenbart att denne inte bedöms kunna slutföra
hela eller delar av utbildningen till följd av allvarlig brottslighet bör övervägas
ytterligare.
Enligt lagrådsremissen - Patientsäkerhet och tillsyn – som regeringen nyligen lämnat
föreslås Socialstyrelsen få tillgång till uppgifter i belastningsregistret för
lämplighetsprövning vid ansökan om legitimation. Om ingen registerkontroll har gjorts
tidigare innebär detta att det är först vid prövningen om utfärdande av legitimation som
det kan komma myndigheterna till kännedom att en person är dömd för allvarlig
brottslighet. En person kan alltså komma att genomgå en lång utbildning utan att sedan
kunna utöva yrket som utbildningen förbereder för.
Av rättsäkerhetsskäl är det viktigt att studenter som påbörjar en utbildning känner till
vilka förutsättningar som gäller för att få fullfölja en utbildning och för att få utöva
yrket. Om förutsättningarna är kända har studenten möjlighet att välja annan utbildning
redan från början. En annan viktig aspekt är att alla som söker till en utbildning
behandlas lika. Idag sker inte någon registerkontroll och det blir därmed slumpmässigt
huruvida det kommer högskolan eller annan myndighet till kännedom att en student har
begått ett allvarligt brott.
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Psykologförbundet vill också påpeka att det finns stora variationer mellan de olika
utbildningarna när den verksamhetsförlagda utbildningen påbörjas. På t.ex.
psykologprogrammen görs den första praktiken först under termin sex. Det är alltså
relativt långt in på utbildningen som studenten kan tvingas att avbryta utbildningen.
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