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Skikkethetsvurdering ved helseutdanninger 

Beskrivelse 

Jf. Lov om høyere yrkesfaglig utdanning, § 26, Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning, kapittel 5 og 
Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Vestfold og Telemark, § 2-7om skikkethet i 
høyere yrkesfaglig utdanning. Særskilt skikkethetsvurdering starter med en innlevert tvilsmelding til 
skikkethetsansvarlig ved fagskolen. Tvilsmeldingen skal være begrunnet og godt dokumentert. Den 
som leverer tvilsmelding regnes ikke som part i saken. 

Skjema for tvilsmelding 

Til: Skikkethetsansvarlig ved Fagskolen Vestfold og Telemark. Unntatt offentlighet: offl. § 13 jf. fvl. § 13 

Studentens navn: 
 

Utdanning: Klasse: 
 

Jeg/vi kjenner studenten ved å være (skriv det som passer): 
klasseteamleder/praksisveileder/praksislærer/faglærer/medstudent/administrasjon/annet 
 
 
 
Grunnlaget for tvilen må referere til minst ett av punktene i Fagskoleforskriftens § 29 
Vurderingskriterier (se neste side): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begrunnelse for tvilen: 
(Kan skrives som eget vedlegg. Begrunnelse kan være referater, logg over veiledning og/eller 
beskrivelse av episoder. Husk datoer og navn på involverte. Ev. dokumentasjon vedlegges.)  
 
 
 
 
 
 
Dersom studenten er gjort kjent med meldingen (i samtale/møte/skriftlig), dato: 
Ev. antall vedlegg: 
 
Dato: Melders underskrift 

 
Kontaktinformasjon til melder: 
 
 

  



 

F722H-01 Tvilsmelding til skikkethetsansvarlig v1.docx Side 2 av 2

 

Vurderingskriterier for skikkethet ved helseutdanningene 

Det følger av Fagskoleforskriften § 26:  
«En skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige 
forutsetningene for å kunne utøve yrket. En student som i utdanningen eller i 
fremtidig yrkesutøvelse kan utgjøre fare for liv, fysisk og/eller psykisk helse, 
rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner, er ikke 
skikket for yrket». 
 
En student er uskikket i utdanningene dersom ett eller flere av følgende kriterier er 
oppfylt, jf. fagskoleforskriften § 29: 

(1) En student er uskikket dersom ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt på 
en slik måte at studenten utgjør en fare etter § 26:  
a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg, forståelse, innlevelse 

og respekt for barn, unge og voksne i sårbare situasjoner  
b) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i 

samsvar med faglig veiledning  
c) studenten opptrer ikke i tråd med regelverk for helse, miljø og sikkerhet, 

prosedyrer og kvalitetssystemer, og dette kan utgjøre en fare for liv og 
helse  

d) studenten viser truende eller krenkende adferd i studiesituasjonen, eller 
overfor barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner.  

 
(2) Departementet kan fastsette tilleggskriterier for enkeltutdanninger i særskilte 

tilfeller. 
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