Den unge kvinnen er i svært god fysisk form og merker ingenting til astmadiagnosen sin. Likevel mener Politihøgskolen at hun er medisinsk uegnet til å bli politi.

Ny helsevennlig maling

Nektes å bli politi
på grunn av astma
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– Astmadiagnosen jeg fikk i fjor

diskvalifiserer meg fullstendig, sier kvinnen oppgitt. Hun vil ikke stå fram med
navn eller bilde, og heller ikke fortelle
hvor i landet hun bor, i frykt for å få problemer neste gang hun søker opptak.
–For jeg gir meg ikke dette, det er i
alle fall helt sikkert, sier hun kamplystent. Neste år blir hun atter å finne på
søkerlista, og innen den tid håper hun
Politihøgskolen har endret og fornyet
sine medisinske opptakskrav.

www.eggedosis.no

Problemfri astma

Er du opptatt av godt inneklima,
og har fokus på helse? Nå trenger
du ikke lenger å bekymre deg for
helseskadelig avdamping og lukt
når du maler. Bliss er spesielt
utviklet med de beste råvarene for
å kunne gi deg et trygt og helsevennlig produkt.
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Kvinnen, som er i slutten av 20-åra,
har søkt opptak to ganger; nå i vår og
i 2011. Første gangen hun søkte kom
hun så langt at hun fikk prøve seg på de
fysiske testene. Politihøgskolen prøver
kandidatene i benkepress, kroppshevinger, løping, dykking og svømming,
og hun klarte alle krav med glans. Etter
å ha bestått de fysiske testene var hun
også på intervju, slik opptaksløpet er.
På grunn av sine mange år i ambulansetjeneste valgte hun å søke opptak på
sin realkompetanse. Der nådde hun ikke
helt opp, men ble rådet til å søke på
generell studiekompetanse neste gang,
for der var sjansene hennes bedre. I
mars i år ville hun prøve seg igjen. På
legeerklæringsskjemaet haket hun av
for astma, en diagnose hun fikk i 2012.
– Jeg hadde allerede astmasymptomer da jeg besto alle testene i 2011,
men resultatene fra den fysiske opptaksprøven viser jo tydelig at jeg ikke
var særlig plaget av sykdommen. Da
jeg fikk diagnosen i september i fjor ble
jeg satt på Seretide og Ventoline,
men medisinen hadde ikke
fullgod effekt. Det var
først da jeg fikk
Singulair-

tabletter, rett før jul i fjor at plagene forsvant. Nå tar jeg én tablett i døgnet og
lever helt normalt. Jeg har ikke hatt ett
eneste astmaanfall siden jeg begynte
på Singulair. Derfor var jeg sikker på at
astmaen ikke skulle stoppe drømmen
min om en karriere i politiet, sier hun.

Testet av fastlegen

De som søker Politihøgskolen må få
legen sin til å fylle ut et eget skjema.
Astmadiagnosen gjorde at den unge
kvinnen tok to spirometritester hos
sin fastlege. Én uten Ventolin, og en
med. Resultatet var nesten likt på de to
testene og begge ganger var verdiene
langt over det som kan forventes av en
med astma.
– Jeg visste for så vidt at astmaen
kunne diskvalifisere meg, men regnet
med at de ville legge mest vekt på at
jeg var i god fysisk form, og helt uten
symptomer på astma, sukker hun.
Det skulle vise seg at den antagelsen
var for optimistisk. Da hun fikk legeerklæringsskjemaet sitt i retur hadde
Politihøgskolens egen lege skrevet «ikke
medisinsk skikket» på attesten fra fastlegen som konkluderer med at hun har
svært god fysikk.

ikke denne høsten får lov til begynne på
politiutdannelsen hun så gjerne vil ta.
– Jeg er veldig frustrert. Jeg lever et
aktivt liv, og trener i snitt 4–5 ganger i
uka. Jeg løper og sykler og trener styrke.
Om vinteren driver jeg mye med hundekjøring, og vet med sikkerhet at jeg hadde
gjort meg fysisk fortjent til en plass ved
Politihøgskolen – til tross for at jeg har en
astmadiagnose.
– Jeg mener at de medisinske kravene må
gjennomgås på nytt og følge den faktiske
utviklingen og behandlingen for sykdommene det gjelder; altså hva reell forskning
viser. Fysisk aktivitet er alfa og omega for
en astmatiker! En skulle tro det var et stort
pluss å ville holde seg i god fysisk form, og
at bevissthet om helse og livsstil er en fordel for en som vil bli politi. Astmadiagnosen
er ikke slik den en gang var, mye har skjedd
på forskningsfronten, til fordel for de med
diagnosen, slår hun fast.
– Det virker som om avslaget kom utelukkende på grunn av diagnosen min, og
at min faktiske fysiske form ikke
ble vurdert i det hele tatt,
sier hun.

– Foreldet praksis

Anken hun sendte inn ble ikke
tatt til følge, og kvinnen
må bare akseptere
at hun heller
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Assisterende rektor på Politihøgskolen, Nina Skarpenes, mener avgjørelsen om å
avvise kvinnen var riktig.

Astma Allergi fikk ikke intervjuet
Skarpnes direkte, men fikk følgende svar på
spørsmålene vi sendte til Politihøgskolens
pressevakt.
SPØRSMÅL: Utviklingen av astmamedisin
har kommet langt, og mange med astma
fungerer helt normalt hvis de bare får medisinen sin. Er det ikke da feil å legge sånn
vekt på diagnosen?
SVAR: Vår vurdering frem til nå har vært
– og er – at personer som regelmessig må
benytte astmamedisin viser at de har fått
diagnostisert en lungesykdom som må
stabiliseres ved hjelp av legemidler. Politiutdanningen (inkludert praksis) og polititjeneste er krevende, det forutsettes daglig og
ofte uforutsett innsats.
Politiyrket kan ikke direkte sammenlignes
med andre yrker. En person som har astma
vil kunne erfare at jobbsituasjoner kan
forverre lungefunksjonen i en slik grad at
man ikke lenger kan fungere i den operative
tjenesten. Det er heller ikke gitt at regelmessig medisinering kan foretas. Studenter
ved PHS må ha normal lungefunksjon uten
bruk av noen form for faste medikamenter
for å være egnet for start på studiet og den
kommende tjenesten. Dersom en student
eller en politifaglig ansatt senere utvikler en
sykdom, er dette noe annet enn å gå inn i
studiet og yrket med en slik sykdom.
SPØRSMÅL: Damen det her gjelder mener at Politihøgskolen ser mer på diagnosen
hennes enn på den fysiske formen hun faktisk er i. Hva er Politihøgskolens kommentar
til dette?
SVAR: Det vises til svaret på første
spørsmål. Det er ikke primært et spørsmål
om hva slags fysisk form man er i under

Avgjørelsen om å nekte opptak til Politihøgskolen på grunn av astma, står fast og er riktig, mener assisterende rektor Nina Skarpenes.
Foto: Gunnar Mjaugedal/PHS

normale forhold og med regelmessig bruk
av medikamenter, men risikoen for at uforutsette situasjoner kan endre dette bildet.
SPØRSMÅL: Når ble de medisinske
kravene til PHS sist revidert (og hvem er det
som stod for denne revisjonen)?
SVAR: Det medisinske kravene ble fastsatt av Politidirektoratet i medhold av Kgl.
res. av 30. november 2001.
SPØRSMÅL: Nå har intervjuobjektet i
denne saken fått avslag, både på søknad og
anke. Betyr det at hun kaster bort tiden sin
hvis hun prøver å søke om igjen våren 2014,
eller kan det tenkes at kravene blir endret
før neste opptak?

SVAR: Politihøgskolen legger de til
enhver tid gjeldende krav til grunn. Over
tid kan disse endres, men det er ikke gitt at
eventuelle endringer vil åpne for personer
med astma. For øvrig vil Politihøgskolen peke på at det er mange spennende
arbeidsoppgaver i politiet som ikke krever
politifaglig utdannelse.
SPØRSMÅL: Står ikke PHS i fare for å
miste potensielt gode politifolk ved dagens
praksis når det gjelder astma?
SVAR: Det er god søkning til utdanningen
ved PHS. Det svekker ikke rekrutteringsgrunnlaget om PHS av grunner som nevnt
her må avvise et mindre antall søkere av
medisinske årsaker.
SPØRSMÅL: Hva er praksis for andre
kroniske sykdommer, som for eksempel
diabetes eller hiv, diskvalifiseres søkere
automatisk av disse diagnosene også?
SVAR: Andre kroniske sykdommer som
gir begrensinger i forhold til utdanning og
praksis vil etter dagens regelverk også være
til hinder for opptak. Vi er ikke kjent med
at noen med de sykdommer du nevner her
(Diabetes og Hiv) er tatt opp ved skolen med en for oss kjent diagnose.
Men - Politihøgskolen vil understreke
følgende:
Utviklingen innen medisin, og da behandlingen av noen typer sykdommer, vil
kunne gi grunnlag for andre vurderinger i
fremtiden. Vi vet at både Forsvaret og for
eksempel politiet i Danmark nå justerer kravene til medisinsk vurdering på noen områder. Vårt regelverk gjelder inntil noe annet
er vedtatt, men Politihøgskolen noterer seg
den utvikling som finner sted, og vil ta dette
med inn i fremtidige vurderinger.

Kommunikasjonssjef i Norges Astma og Allergiforbund,Bo Gleditsch retter skarp kritikk mot Politihøgskolen.

NAAF: Utdaterte medisinske krav
− NAAF kan ikke se at det er utvist
noe som helst skjønn i denne saken, ei
heller at søkers astmakontroll er blitt
vurdert. Vi synes det er uheldig både
for denne enkelte søker, men også for
kommende søkere, sier Gleditsch.
Han viser til at NAAFs legeråd allerede har uttalt seg i saken. Konklusjo-

nen er helt klar: De medisinske opptakskravene er utdaterte og gjenspeiler
ikke oppdatert medisinsk kunnskap på
området. Det avgjørende er ikke om
man har en diagnose, men i hvilken
grad man har astmakontroll (altså hvor
god kontroll man har på sykdommen).
I denne saken er den unge kvinnens

helsetilstand så god at hun ville klart de
fysiske opptakskravene med glans.
− NAAF vil fortsette å øve press på
både Politidirektoratet og Politihøgskolen om å få endret de medisinske
opptakskravene, avslutter kommunikasjonssjefen. /
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PHS: − En riktig avgjørelse

Nyhet! Gluten-,
laktose- & melkefrie
pizzaer!

Buon appetito!
Har du prøvd de unike glutenfrie pizzaene fra Fria?
FRI FOR:
 Gluten
 Laktose
 Melk

Disse må du bare prøve! Vi kan med stolthet fortelle at våre nye pizzaer ikke
bare er frie for gluten, men også frie for laktose og melk. Det er de første
pizzaene på det norske markedet i sitt slag. Dette gjør dem helt enestående!
Fria Pizza Margherita – en nydelig vegetarisk pizza med nøttefri pesto.
Fria Pizza Prosciutto – en fantastisk god pizza med ekte skinke.
Gå inn på www.fria.se for mer info.
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