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Arkivkode

HØRING - ENDRING AV ALDERSGRENSE FOR BORTFALL AV
HELSEPERSONELLS AUTORISASJON, LISENS ELLER
SPESIALISTGODKJENNING FRA 75 - 80 ÅR.

Helse- og omsorgsdepartementet fremmer i høringsnotat av 26.05.14 forslag om endringer i
Lov om helsepersonell og forskrift om lisens til helsepersonell. Endringen omhandler heving
av aldersgrense for bortfall av autorisasjon fra 75 til 80 år.

Dagens ordninq 

Dagens aldersgrense for bortfall av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning er 75 år og
dermed noe høyere enn grensen for alderspensjon på 67 år.
Dette medfører at en hel del leger avslutter sin virksomhet ved fylte 75 år. Samtidig kan leger
fortsatt påta seg oppdrag som sakkyndig og drive undervisning, uten offentlig godkjenning i
form av autorisasjon eller lisens.

Helsepersonell kan likevel ved fylte 75 år gis lisens og spesialistgodkjenning til fortsatt
virksomhet ved å søke om fortsatt lisens. Det fremgår at de fleste som søker om dette, får i
dag lisens til fortsatt virksomhet.

Når det gjelde aldersgrense for helsepersonell er det viser følgende at dette er varierende:
Legespesialister har aldersgrense på 70 år etter avtale mellom helseforetakene og
den norske legeforening
Spesialister i klinisk psykologi har fastsatt aldersgrense på 70 år men med mulighet til
å forlenge til 75 år
Fastleger har aldersgrense på 70 år som kan forlenges til 75 år samtidig som de får
fritak fra aktiv legevakt fra fylte 60 år
Sykepleiere har aldersgrense på 70 år for overordnede spl./spl. i administrative
stillinger og 65 år for underordnede sykepleiere/sykepleiere i drift.

Når det gjelder antall helsepersonell som har søkt om lisens de siste årene, viser dette å
være hovedsak leger. Det har vært en økning fra 56 i 2010 til 81 i 2013. Derav var det 5 som
var over 80 år.
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Levealder 

Det er et faktum at befolkningens levealder øker, derunder også såkalte <cfunksjonsgode år».
Det vil si at det er bedre helse i den eldre del av befolkningen noe som igjen leder til at den
yrkesaktive alderen i er økende.

Det er samtidig et faktum at det skjer aldersrelaterte endringer som f.eks svekkelse av syn,
hørsel og hukommelse, evne til å lære nytt samt økt skjelving på hendene ved tiltagende
alder, selv om det er store individuelle forskjeller.

Håndterin av alders rense i andre sammenli nbare land
Finland og Sverige har ingen aldersgrense
Danmark har ingen aldersgrense, men aldersgrense på 75 år for bortfall av «den
autoriserende sundhetsperson» sin rett til å utøve “sælvstendig faglig virksomhet»
Storbritannia har resertifisering hvert annet år med akkrediterte kurs relatert til
spesialitet
Tyskland m/flere europeiske land har resertefisering

Vurderinq
Leger utøver et fag der grunnleggende tillit mellom pasient og behandler samt krav til kvalitet
og pasientsikkerhet er av avgjørende betydning. Ved å heve aldersgrensen fra 75 til 80 år, vil
det være en økt fare for at helsepersonell opprettholder sin praksis ut over 75 år, selv om de
av aldersrelaterte årsaker burde avslutte å praktisere. Dette kan påføre pasienter utilbørlig
skade, og gi en ellers dyktig lege en vond sorti fra sin virksomhet.

Fastleger som fritas fra legevakt fra fylte 60 år men som vil praktisere som fastlege til de
fyller 80 år, vil i kommuner med høy gjennomsnittsalder blant fastlegene, kunne skape store
utfordringer når det gjelder drift av legevakt, derunder en økt belastning på den delen av
fastlegene som deltar aktivt i legevaktsdrift.

Med utgangspunkt i dagens ordning, der legene hvert år etter fylte 75 år, kan søke om lisens
fram til fylte 80 år, ser vi ikke at det foreligger noen argumenter for å gå bort fra dagens
lovgivning, og endre aldersgrense fra 75 til 80 år.

Konklusion

Haugesund kommune går imot forslag om endring av aldersgrense for bortfall av
helsepersonells autorisasjon fra 75 til 80 år, og ønsker å videreføre dagens ordning.

Dersom utfallet av høringen blir å vedta forslaget om endring av aldersgrense for
bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80
år, bør det etableres en resertifiseringsordning /stilles krav om å gjennomføre
akkrediterte kurs fra fylte 75 år.

For Haugesund kommurtp

tont B. Steksvåg
c_,LÅ

helsesjef

Kopi: Rådmannen

2


