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RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV MEDISINSKE KRAV FOR OPPTAK TIL 

BACHELORUTDANNINGEN VED POLITIHØGSKOLEN 

Fastsatt av Politihøgskolens styre 05.12.2018 med hjemmel i forskrift om opptak til 

bachelorutdanningen ved Politihøgskolen § 3-3. 

 

I henhold til forskrift om opptak til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen § 3-2 skal 

søker i henhold til de medisinske krav vurderes individuelt på bakgrunn av innsendt 

dokumentasjon. Søker må ikke ha: 

- funksjonsnedsettelse, 

- aktivitetsbegrensning, eller 

- deltakerbegrensning 

som medfører at utdanningen ikke kan gjennomføres på en fullverdig måte. 

 

1 

INNLEDENDE BESTEMMELSER 

1.1 Retningslinjene fastsetter de medisinske kravene som må oppfylles for å bli tatt opp 

som student til Bachelor i politiutdanning, herunder praksisåret. 

I den medisinske vurderingen ved søknad om opptak til Bachelor i politiutdanning kan 

det kun legges vekt på forhold som er saklige, nødvendige og forholdsmessige med 

tanke på: 

- søkers egen helse og sikkerhet  

- søkers mulighet til å gjennomføre utdanningen 

- andres helse og sikkerhet, samt hensynet til samfunnet 

1.2 De medisinske kravene angitt i kapittel 3 og 4 er ikke uttømmende. Enkelte 

vurderinger av søkers helse må derfor overlates til lege oppnevnt av Politihøgskolens 

styret. 
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DEN MEDISINSKE VURDERINGEN 

2.1 Jf. § 4-4 i forskrift om opptak til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen skal den 

medisinske vurderingen gjennomføres på grunnlag av legeerklæring på fastlagt 

skjema og i henhold til Politihøgskolens retningslinjer. Dersom søker mener særskilt 

skjønn bør utøves må utfyllende helseopplysninger, eventuelt fra behandlende 

spesialist, dokumenteres av søker innen fastsatt frist. To eller flere sakkyndige leger 

oppnevnt av Politihøgskolens styre bistår i vurderingen av legeerklæringer og 

dokumenterte helseopplysninger. 

Politihøgskolen kan ved behov kreve ytterligere dokumentasjon og opplysninger fra 

søker. 

2.2 Legeundersøkelsen som danner grunnlag for den medisinske vurderingen skal utføres 

av lege med autorisasjon til å praktisere i Norge, fortrinnsvis søkers fastlege. 
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GENERELT OM HELSEKRAV 

3.1 Søker skal i henhold til de medisinske krav vurderes individuelt på bakgrunn av 

innsendt dokumentasjon. Der det i retningslinjene er fastsatt at noe er 

diskvalifiserende er det vurdert at sykdommen/diagnosen medfører at søker har 

funksjonsnedsettelse, aktivitetsbegrensning eller deltakerbegrensning som medfører 

at utdanningen, herunder praksisåret, ikke kan gjennomføres på en fullverdig måte. 
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SPESIELLE HELSEKRAV 

4.1 Syn 

Synskravet for opptak til Bachelor i politiutdanning tilsvarer synskrav til 

utrykningskjøring førerkort klasse D, jf. Forskrift om førerkort m.m. Vedlegg 1- 

Helsekrav, Kapittel 4. Syn. 

Søker må ha minimum synsstyrke 0.8 på det ene øyet og minimum 0.1 på det andre. 

Kravet kan oppfylles ved bruk av korreksjon (linser eller briller). Synsfeltet må være 

minst 160 grader vidt i horisontalplanet, og minst 70 grader til hver side. Synsfeltet 

må være intakt minst 30 grader opp- og nedadgående ved blikkretning rett frem, og 

ingen utfall innenfor en radius på 30 grader ved blikk rett frem. 

Dobbeltsyn eller tap av syn på ett øye er diskvalifiserende for opptak. 

Nedsatt mørkesyn eller symptomgivende svekket blendingsfølsomhet er 

diskvalifiserende for opptak, med mindre spesialisterklæring gir grunnlag for annen 

vurdering. 

Ved påvist progressiv øyesykdom må spesialisterklæring vedlegges. 

I tillegg gjelder at total fargeblindhet (akromatopsi) er diskvalifiserende for opptak. 

 

4.2 Hørsel og likevektsorgan 

Hørsel måles for frekvensene 500, 1000, 2000, 3000, 4000 og 6000Hz. Verdiene skal 

på hvert øre ikke overstige 35dB på frekvensene 500, 1000 og 2000Hz, eller 40dB på 

frekvensene 3000, 4000 og 6000Hz. 

Tilstander som medfører konstant eller anfallsvis forstyrrelse av likevektsorganers 

funksjon (svimmelhet) er diskvalifiserende for opptak, med mindre spesialisterklæring 

gir grunnlag for annen vurdering. 

 

4.3 Nervesystem 

Nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep som gir endret funksjon av det 

sentrale eller perifere nervesystemet med svekket balanse, koordinasjon, 

psykomotoriske funksjoner, kognitive funksjoner eller visuell neglekt, er 

diskvalifiserende for opptak. 

Degenerative sykdommer med mulig rask progresjon og intrakranielle aneurismer 

(tilfeldig påvist) er diskvalifiserende for opptak. 
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4.4 Epilepsi 

Diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste 10 år eller bruk av legemidler mot 

epilepsi i samme periode, er diskvalifiserende for opptak, jf. Forskrift om førerkort 

m.m. Vedlegg 1 – Helsekrav, kapittel 8 §18. 

Benign barneepilepsi eller Rolandisk epilepsi er ikke diskvalifiserende for opptak, 

forutsatt at det ikke er gitt legemidler mot epilepsi utover barnealder. 

 

4.5 Bevissthetsforstyrrelse og bevissthetstap 

Bevissthetsforstyrrelse eller bevissthetstap med risiko for gjentakelse er 

diskvalifiserende for opptak, med mindre spesialisterklæring gir grunnlag for annen 

vurdering. 

Narkolepsi og katapleksi er diskvalifiserende for opptak. Ved søvnapne-syndrom må 

spesialisterklæring vedlegges. 

Bestemmelsene er i henhold til forskrift om førerkort m.m. Vedlegg 1 – Helsekrav, 

kapittel 9 og 10. 

 

4.6 Hjerte og kar 

Helsekrav er ikke oppfylt der svikt i hjerte- eller kretsløpssystemet kan føre til plutselig 

innsettende bevissthetspåvirkning, jf. Forskrift om førerkort m.m. Vedlegg 1 – 

Helsekrav, kapittel 11 § 25 – 29.  

Unormal hjertefunksjon, rytmeforstyrrelser, bilyder eller andre unormale forhold må 

vurderes av spesialist, og dokumenteres med spesialisterklæring. 

Søkere med medfødte, ervervede eller tidligere påviste hjerte/karsykdommer må 

sende inn dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten. 

 

4.7 Luftveier og lunger 

Permanent reduksjon i luftveier og lungers funksjon er diskvalifiserende for opptak. 

Kronisk inflammatorisk luftveissykdom (f.eks. astma) med vanskelig kontrollerbare 

anfall som krever jevnlig medisinering er diskvalifiserende for opptak, med mindre det 

foreligger spesialisterklæring som tilsier annen vurdering. 

Allergier med svært alvorlig straksreaksjon (anafylaksi) er diskvalifiserende for opptak. 

Alle klinisk betydningsfulle og alvorlige allergier som medfører at utdanningen ikke kan 

gjennomføres på en fullverdig måte er diskvalifiserende for opptak. 

 

4.8 Nyrer og urinveier 

Nyresykdom som medfører at utdanningen ikke kan gjennomføres på fullverdig måte 

er diskvalifiserende for opptak, jf. Forskrift om førerkort m.m. Vedlegg 1 – Helsekrav, 

kapittel 16. 
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4.9 Mage- og tarmsystem 

Alvorligere grad av kronisk inflammatorisk tarmsykdom (f. eks. Crohns sykdom eller 

ulcerøs kolitt) er diskvalifiserende for opptak. Milde former kan vurderes som forenlig 

med opptak dersom spesialisterklæring og resultat av utredning gir grunnlag for 

dette. 

Annen sykdom med betydningsfull forstyrrelse av mage, tarmkanal og tilknyttede 

organers funksjon er diskvalifiserende for opptak, med mindre spesialisterklæring gir 

grunnlag for annen vurdering. 

 

4.10 Stoffskifte- og hormonelle forstyrrelser 

Diabetes type 1 er diskvalifiserende for opptak. Diabetes som behandles med insulin 

eller andre typer legemidler som kan gi hypoglykemi er diskvalifiserende for opptak. 

Andre stoffskifteforstyrrelser og/eller hormonelle forstyrrelser av betydningsfull grad 

er diskvalifiserende for opptak, med mindre spesialisterklæring gir grunnlag for annen 

vurdering. 

 

4.11 Blodsystem 

Sykdom i blod og bloddannende organer som medfører at utdanningen ikke kan 

gjennomføres på en fullverdig måte er diskvalifiserende for opptak, med mindre 

spesialisterklæring gir grunnlag for annen vurdering. 

 

4.12 Bevegelsesapparat 

Alvorlige inflammatoriske leddsykdommer (f.eks. leddgikt eller Bekhterev) eller annen 

alvorlig leddsykdom (f. eks. artrose) er diskvalifiserende for opptak, med mindre 

spesialisterklæring gir grunnlag for annen vurdering. 

Betydningsfull sykdom, skade eller medfødt begrensning i bevegelsesapparatet 

(knokler, ledd, muskler og/eller sener) er diskvalifiserende for opptak, med mindre 

spesialisterklæring gir grunnlag for annen vurdering. 

Bruk av protese er normalt diskvalifiserende for opptak, men kan vurderes som 

forenlig med opptak dersom spesialisterklæring gir grunnlag for slik vurdering. 

 

4.13 Hud 

Alvorlige og kroniske hudplager som medfører at utdanningen ikke kan gjennomføres 

på en fullverdig måte er diskvalifiserende for opptak, med mindre spesialisterklæring 

gir grunnlag for annen vurdering. 

 

4.14 Psykisk lidelse og sosial tilpasning 

Pågående psykisk lidelse er diskvalifiserende for opptak. Både nåværende og tidligere 

alvorlig sinnslidelse/psykotisk lidelse som schizofreni eller bipolar affektiv lidelse er 

diskvalifiserende for opptak. Alvorlig personlighetsforstyrrelse er også 

diskvalifiserende.  
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Misbruk av medikamenter og/eller alkohol er diskvalifiserende for opptak. Bruk av 

illegale substanser er diskvalifiserende for opptak. 

ADHD/ADD er diskvalifiserende for opptak, med mindre spesialisterklæring 

dokumenterer at diagnosen ikke lenger foreligger.  

Tilpasningsforstyrrelser/atferdsforstyrrelser (f.eks. Tourettes syndrom, Asperger 

syndrom) er diskvalifiserende for opptak, med mindre spesialisterklæring gir grunnlag 

for annen vurdering.  

Sykehistorie med annen psykisk lidelse som f.eks. angstlidelse, depressiv lidelse eller 

spiseforstyrrelse er diskvalifiserende for opptak dersom det vurderes å kunne 

medføre betydningsfull forhøyet sårbarhet, og/eller at utdanningen ikke kan 

gjennomføres på en fullverdig måte. I tillegg til nåværende funksjonsnivå vil det i 

vurderingen av søkere med slik sykdomshistorikk legges vekt på alvorlighetsgrad, 

antall episoder, tid siden siste episode, behandling og behandlingsresultat. 

 

5 

KLAGE 

5.1 Klager behandles i henhold til forvaltningsloven, og jf. § 7-1 i forskrift om opptak til 

bachelorutdanningen ved Politihøgskolen. 
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IKRAFTTREDELSE 

6.1 Retningslinjene trer i kraft fra og med 01.01.2019 

 


