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Rutin vid utdrag ur belastningsregistret för
studerande/praktikanter i praktisk utbildning med
direkt och regelbunden kontakt med barn.
Enligt lagen(2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn är det en
skyldighet för den som erbjuds en praktiktjänstgöring inom vissa verksamheter att på begäran
visa ett utdrag ur belastningsregistret om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med
barn. Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra
grova brott. Med barn räknas alla personer under 18 år.

Rutin gäller enligt följande:
Rutinen innebär att utdrag ur polisens belastningsregister skall inhämtas för alla studerande
oavsett utbildningsprogram då dessa genomför praktisk utbildning med direkt och regelbunden
kontakt med barn. Rutinen gäller både öppenvård och slutenvård.
Utbildningsanordnaren informerar studerande i god tid att registerutdrag från
belastningsregistret krävs inför praktik inom verksamheter med vård av barn och ungdom inom
samtliga enheter där patientnära kontakter förekommer. Respektive förvaltning gör också tydligt
för lärosätena vilka utbildningsplatser som kräver uppvisande av registerutdrag.
Studenten beställer själv utdraget från www.polisen.se och uppvisar detta för
huvudhandledare/klinikstudierektor/enhetschef eller motsvarande senast vid starten för den
kliniska utbildningen. Att beställa ett utdrag är kostnadsfritt. Utdraget behöver inte levereras i
ett oöppnat kuvert. En kontroll av ett registerutdrag får inte dokumenteras på något annat sätt
än genom en anteckning om att utdraget har visats upp.
Utdraget som skall beställas har rubrik; ”Övrigt arbete med barn” https://polisen.se/tjanstertillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/.
Handläggningstid beräknas vara ca 2 veckor men kan bli längre om många begär utdrag
samtidigt. Handläggningstiden kan ej påskyndas i särskilda fall. Utdraget är giltigt i 1 år och kan
användas för flertalet praktiktillfällen.
Ansvarig chef beslutar om hinder för praktik föreligger.
Utbildningsanordnare och/eller studierektor informeras skyndsamt vid hinder för praktik.
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